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De overgang naar de nieuwe Jeugdwet betekent voor bestuurders Thea Roelofs en Arno Lelieveld schaken op vele borden tegelijk. 

door
Jan Kloeze 

Op 1 januari 2015 stapte de sector Jeugdzorg over de drempel van een nieuw jaar waarin alles anders is. 
Thea Roelofs, bestuurder van Stek Jeugdhulpverlening en Arno Lelieveld, in dezelfde functie en in een 
aanpalende Zuid-Hollandse regio werkzaam bij TriviumLindenhof, zien kansen. Maar ze realiseren zich 
ook dat nieuwe onzekerheden de oude risico-regelreflex kunnen opwekken. ‘Dat mag niet gebeuren!’

OVER DE DREMPEL ZONDER TE STRUIKELEN

Jeugdzorg moet 
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De provinciale jeugdzorg, de jeugd-LVB en ggz, de 
 kinder- en jeugdpsychiatrie plus de zogenoemde 
 gemeentelijke ondersteuning en zorg voor jeugd  zitten 
per 1 januari 2015 allemaal in de nieuwe Jeugdwet. De 
oude Wet op de jeugdzorg is van het toneel verdwe-
nen. De Zorgverzekeringswet en de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning zijn afgekoppeld en bemoeien 

zich niet meer met jeugd. Uitvoering van de nieuwe 
Jeugdwet is nu de verantwoordelijkheid van gemeen-
ten. Simpel. In vier zinnen is het verteld. Meer niet. 
Maar wat moesten jeugdzorgbestuurders doen om de 
drempel van het nieuwe jaar over te stappen zonder te 
struikelen? Thea Roelofs, bestuurder van Stek Jeugd-
hulpverlening in Capelle aan de IJssel, en Arno 



 7 nummer 1 | februari 2015 | www.boardroomzorg.nl

ZO
R

G
 EN

 R
EC

H
T

‘Zijn we behalve hulpverlener nu 
ook opsporingsambtenaar?’

 Lelieveld, in dezelfde functie werkzaam bij de Rotter-
damse buurman TriviumLindenhof, benadrukken dat 
de  aanloop naar januari 2015 al jaren geleden is begon-
nen. Maar het kan de verslaggever niet ontgaan dat de 
eindsprint inspannend moet zijn geweest, gezien de 
toch enigszins vermoeide trekken op beider gezichten.

Uitkeringsfraude
Roelofs had op de ochtend van dit interview een voort-
gangsbespreking met een aantal gezinscoaches van 
Stek die sinds kort formeel werken in een aantal nieuw 
gevormde jeugdteams, onder gemeentelijke aan-
sturing. Ze schetst een voor dit overgangsmoment 
 typisch dilemma, waar haar mensen vanochtend mee 
kwamen: ‘Wat moeten we doen met de opdracht 
 vanuit de gemeente dat we verdenkingen van 
 uitkeringsfraude moeten melden als we dergelijke 
 signalen opvangen bij gezinsbezoeken?’ aldus Roelofs.
Zo’n vraag komt niet voor in de macrobeschrijvingen 
van de beleidsmakers. Maar het is wel een diep 
 essentiële vraag. Het raakt aan de kern van de hulp-
verlenersidentiteit. Roelofs: ‘Zijn we behalve hulp-
verlener nu ook opsporingsambtenaar vanuit het 
maatschappelijk belang dat de gemeentelijke  overheid 
moet dienen? Niet dus’, zegt ze en collega Lelieveld 
knikt. ‘Onze primaire opdracht is het vertrouwen te 
winnen van de gezinnen die met ons werken en dat 
niet te beschamen. Als het lukt, groeit een basis om te 
werken aan oplossingen voor de problemen die in dat 
gezin zijn opgetreden. Wij kijken daarbij naar de hele 
context. Vaak ontstaan nieuwe mogelijkheden op het 
gebied van opvoeding, opleiding en werk in  
zo’n gezin. En dat vertegenwoordigt óók een 
 maatschappelijk belang.’
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Toch schetst dit voorbeeld goed hoe het nieuwe 
krachtenveld kan gaan werken en waar ‘we dus niet in 
terecht moeten komen’, zoals Lelieveld het uitdrukt. 
Vooropgesteld wil hij, net als collega Roelofs, 
 benadrukken dat hij achter de uitgangspunten van   het 
regeringsbeleid staat. ‘Ontschotten van de jeugdzorg 
en daarbij zoveel mogelijk samenwerken op regionaal 
en decentraal niveau. Dat is de kern van het beleid en 
daar kan ik me helemaal in vinden’, zegt hij. Hij hoopt 
dat de jeugdzorg zich ontwikkelt tot aansluitende 
 netwerken, waar samenwerking tussen disciplines die 
eerder gescheiden waren, vanzelfsprekend is. ‘We 
 mogen nu inschalen in plaats van opschalen’, zegt hij. 
‘Als het goed gaat, hoeven we cliënten die in de oude 
situatie doorverwezen moesten worden, niet meer bij 

andere instanties aan te melden, met nieuwe 
 indicatiestellingen en wachttijden. Maar we kunnen 
gewoon bijvoorbeeld een psycholoog of een psychia-
ter vragen om even mee te kijken.’
Lelieveld weet natuurlijk ook wel dat niet alle 
 disciplines in de wijkteams vertegenwoordigd kunnen 
zijn en dat niet vrij toegankelijke zorg nog altijd via 
klassieke doorverwijzingen tot stand moet komen. 
‘Maar het gaat mij erom dat we in de jeugdzorg nieuwe 
stijl bereid zijn samen te werken op basis van onderling 
respect en vertrouwen. Wat we tegen elke prijs  moeten 
voorkomen, is dat we in deze nieuwe onzekere wereld 
teruggrijpen op bureaucratie en regelgeving. Dat is 
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 echter niet moeten opvolgen. Want dan zijn we weer 
terug bij af. Sterker nog, dan zijn we slechter af dan we 
waren, want we hebben wel bezuinigd, maar geen 
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Lelieveld ontpopt zich in dit gesprek als een op het 
 eerste gezicht enigszins atypische zorgbestuurder. Hij 
combineert in zijn cv onder meer het diploma van de 
hogere hotelschool én de titulatuur van de register-
controller. ‘Wat me in de zorg aantrekt’, zegt hij, ‘is de 
verzakelijking ervan’. Tegelijkertijd pleit hij hartstoch-
telijk voor eigen verantwoordelijkheid, loslaten van 
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controle en het toelaten van zelfsturend vermogen in 
de nieuwe, decentrale en multidisciplinaire jeugd- en 
wijkteams, zoals ze ook in zijn regio zijn gevormd. ‘Dat 
is helemaal niet tegenstrijdig’, zegt hij strijdbaar. ‘Wat 
er namelijk bij hoort is een voortdurend kosten-
����������ǡ���������������������ƪ�����������������������
om de eigen toevoegende waarde te bewaken. Nieuw 
is dat we professionele zorgverlening verbinden aan 
zakelijk weten.’
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Roelofs en Lelieveld spreken, coachen bijna, meer dan 
ooit hun mensen die nu in die nieuwe teams opereren 
en ze proberen zo de nieuwe cultuur van zelfstandig-
heid en samenwerking te steunen. ‘En we hebben 
 natuurlijk ook zwaar ingezet op professionalisering’, 
zegt Roelofs. Ze wijst op een traject dat al enkele jaren 
geleden is ingezet en nog steeds doorloopt. ‘Mensen 
die werken in wat ik het opvoedvak noem, zijn bijvoor-
beeld jeugd- of gezinscoach, mentor of gedragsweten-
schapper. Zij zijn allemaal, mede op basis van de  
n  ieuwe wet, opgenomen in onze beroepsregistratie en 
dus in een traject van een leven lang leren. Dat heeft 
de sector sterk geprofessionaliseerd.’ Onderdeel van 
de nieuwe professie is ook het meer dan vroeger 
 inschakelen van de eigen omgeving van de cliënt of het 
gezin. ‘Als de veiligheid en de ontwikkeling voldoende 
is gewaarborgd, moeten we kunnen loslaten. Genoeg 
is genoeg!’, zegt ze.

Coöperatie

Bestuurders Roelofs en Lelieveld schaken op meerdere 
borden. Dat is logisch. Het hoort bij hun beroep. De 
 inhoudelijke zorgverlening is natuurlijk hun belangrijk-
ste aandachtsgebied, zoals tot nu toe besproken. Maar 
het investeren in nieuwe netwerken en andere vormen 
van governance hoort er ook bij, is misschien wel 
 voorwaardenscheppend. TriviumLindenhof heeft 
 hierin een andere koers gevolgd dan Stek. Lelieveld is 
bijvoorbeeld naast eindverantwoordelijk voor Trivium-
Lindenhof en de stichting Jeugdteams Zuid-Holland 
Zuid, ook (interim)bestuurder van een nieuwe coöpe-
ratie, genaamd Care&able, waarin meerdere facilitaire 
diensten van de uitvoerende en in zijn regio samen-

werkende zorginstellingen zijn ondergebracht. Het 
doel van deze nieuwe vereniging is het stimuleren en 
faciliteren van samenwerking tussen zorgprofessio-
nals en organisaties. Een dergelijke keuze is niet 
 gemaakt in het verzorgingsgebied van Stek. Daar zijn 
de wijkteams ingericht als netwerken en niet als aparte 
organisaties. Roelofs: ‘Wij zijn met onze stakeholders 
nog aan het zoeken naar de meest geschikte gover-
nancestructuur voor de wijkteams. Een coöperatie    
of een nieuwe stichting zijn ook bij ons opties. De 
 transitie vereist andere vormen van organiseren en 
ook de raad van toezicht is daarvan doordrongen.’
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Beide bestuurders moeten naast de nieuw in te richten 
zorgverlening en het bouwen van aangepaste organi-
satiestructuren tegelijkertijd omgaan met krimp, een 
onderwerp dat in vrijwel alle bestuurskamers van de 
jeugdzorg op tafel ligt. Roelofs heeft recent een aantal 
medewerkers van het vroegere bureau Jeugdzorg in 
Midden-Holland overgenomen en zit daardoor qua 
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heeft ze een bezuiniging van 6 procent moeten 
 opvangen. ‘We gaan dus meer doen met minder 
 budget’, zegt ze. 
Bij Lelieveld is een aantal fte’s overgegaan naar de 
 eerdergenoemde  stichting, waardoor vergelijken wat 
lastiger is. ‘Maar over het geheel genomen zijn we in 
2015 met 25 tot 40 fte gekrompen.’ Straks staan er bij 
TriviumLindenhof nog ongeveer 400 fte’s op de  payroll. 
Bij Stek ligt dat aantal op ongeveer 350. Collectieve 
ontslagen zijn in deze twee Zuid-Hollandse organisa-
ties niet nodig geweest. Lelieveld: ‘Dat moet je ook 
niet willen. Je krijgt bij collectief ontslag te  maken met 
afspiegeling en allerlei andere juridische vraagstukken. 
Daar gaat veel negatieve energie in  zitten. Gelukkig 
hebben we tot nu toe veel kunnen  opvangen met 
 natuurlijk verloop en intensieve  begeleiding.’ 

Op slot

Toch is het geen rimpelloos avontuur. Dat beeld willen 
Lelieveld en Roelofs niet neerzetten. ‘Er is ook leed 
 onder onze mensen, net als bij onze cliënten. We zitten 
in een onzekere tijd. Teams vallen uit elkaar. Nieuwe 
teams moeten worden gevormd. De sector zit min of 
meer op slot’, aldus Roelofs, al slaagt ze er bij Stek nog 
wel in om de instroom van stagiaires op peil te houden. 
‘We moeten blijven investeren in jonge aanwas.  Anders 
hebben we over een paar jaar, als alle veranderingen 
zijn neergeslagen, een groot probleem binnen het 
 personeelsbestand in de jeugdsector.’ |

Zoeken naar de meest geschikte 
governancestructuur


