Ontwikkeltafel 1
In Twente groeit de jeugd
op in haar eigen
liefdevolle en stabiele omgeving

Handreiking: Regie in 7
samenwerkingsstappen

Handreiking: regie in 7 samenwerkingstappen
In sommige gezinnen zijn meerdere professionals betrokken bij een jeugdhulptraject. Bij de
start van de jeugdhulp wordt daarom deze handreiking ingevuld. De handreiking helpt bij het
vormgeven van de samenwerking en zorgt voor rust en duidelijkheid voor alle partijen.
Leg alle stappen / afspraken samen vast in een document. Gebruik hierbij een duidelijke
tijdsplanning. Zijn er voorlopige afspraken? Vermeld dit erbij. Is het lastig om de
samenwerking te beginnen of kan er geen consensus worden bereikt? Leg het proces vast en
kijk naar voorliggende mogelijkheden van opschaling of betrek het Expertteam: de projectgroep
Integrale samenwerking.
Stap 0. Betrokkenen en start
Wie zijn de betrokkenen bij de casus?
Welke betrokkenen hebben de handreiking ingevuld en hebben een kopie ontvangen?
Stap 1. Signaleren en starten
Welke signalen zijn er?
Waarom vinden we dat er hulpverlening of aanvullende hulpverlening moet starten?
Stap 2. Informatie verzamelen
Welke informatiebronnen zijn er rond dit gezin?
Welke informatie is er al, en is deze toegankelijk?
Hoe komen we aan ontbrekende informatie die belangrijk is voor dit plan?
Stap 3. Gewenste situatie vaststellen
Wat is de gewenste situatie voor het gezin en is hier consensus over onder de betrokkenen?
Wat en wie is er voor nodig om daaraan mee te werken?
Stap 4. Besluiten en plannen
Wat gaan we doen? Wie doet wat en wanneer? (waar neemt wie regie over?) Wie of wat
missen we nog om de gewenste situatie (zie stap 3) te bereiken? Is het lastig deze stap in
te vullen? Bespreek dan eerst stap 5 en ga daarna terug naar stap 4.
Stap 5. Afspraken rond verantwoordelijkheid
Bespreek met elkaar wie waarover mag bepalen. Wie is waarvoor verantwoordelijk in het
hier en nu én in toekomstige situaties (denk hier ook aan eventuele toekomstige
crisissituaties). Hulpvraag: is het voor de cliënt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is?
Stap 6. Evaluatie
Hebben we de goede afspraken gemaakt?
Het is van belang om gedurende een casus – niet enkel bij afsluiting – te toetsen met elkaar of je de goede
afspraken hebt gemaakt en dit naast je geformuleerde gewenste situatie (stap 3) legt. Afwijkende meningen hier
graag concreet vermelden.

Maken we stappen richting de gewenste situatie?
Wat kan erbij, wat kan eraf?
Stap 7. Besluiten en plannen
Hoe gaan we verder in de toekomst, hoe volg je het proces (of voortgang) en welke
samenwerkingsafspraken zijn hiervoor nodig?
Hoe vind je elkaar weer als het nodig is?

