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De gezinscoach als regisseur bij de jeugdzorg

D e ene gemeente noemt
ze gezinscoaches, de an-
dere generalisten. Het
credo bij de toekomsti-

ge jeugdzorg blijft hetzelfde: één ge-
zin, één plan, één aanspreekpunt.

Nu de gemeenten per 1 januari
2015 de jeugdzorg met een bijbeho-
rende bezuiniging van 15 procent
op het bordje krijgen, willen ze die

Bergen, Venlo en Beesel
vertrouwen op wijkteams
voor de toekomstige
jeugdzorg. Horst aan de
Maas en Venray experimen-
teren met gezinscoaches. door Leon Janssen

beter en goedkoper uit gaan voe-
ren.

Anders dan bijvoorbeeld Bergen,
Venlo en Beesel, waar wijkteams in-
gezet worden voor alle zorgtaken,
zetten Horst aan de Maas en Ven-
ray nu in op gezinscoaches speciaal
voor de jeugdzorg. Eén hulpverle-
ner komt bij het gezin over de
vloer en kijkt welke hulp er nodig

is en wie die zou kunnen leveren.
„Voordeel is dat een gezin niet

geconfronteerd wordt met een wir-
war aan instanties en niet van het
kastje naar de muur wordt ge-
stuurd”, stelt wethouder Loes Wijn-
hoven van Horst aan de Maas. „Nu
kan het voorkomen dat wel tien,
twaalf instanties bij een gezin bezig
zijn. Ze weten van elkaar niet wat
ze er doen en welke instantie waar-
voor verantwoordelijk is.”

Dat moeten de gezinscoaches
gaan voorkomen. Ze fungeren als
aanspreekpunt en vraagbaak voor
iedereen die bezig is met jeugd en
zich zorgen maakt over een be-
paald kind. Dat kunnen leraren
zijn, maar ook medewerkers van
kinderopvang, vrijwilligers bij vere-
nigingen of huisartsen.

Denkt de gezinscoach dat iets
mis is met een jeugdige, dan gaat
hij met het hele gezin om de tafel
zitten. Samen wordt dan bekeken
wat er nodig is om alles weer op de
rails te krijgen. Daarbij wordt eerst
gekeken wat het gezin, familiele-
den, vrienden en bekenden bij kun-
nen dragen. Indien nodig, kan de
gezinscoach ook specialistische
jeugdinstellingen inschakelen.

„Dat scheelt het gezin een hoop
papieren rompslomp en een zoek-
tocht om uit te vinden bij welke in-
stantie het moet zijn”, stelt Wijnho-
ven. „Bovendien hoeft het gezin
niet telkens weer hetzelfde verhaal
af te steken. Maar ook als specialisti-
sche hulp nodig is, blijft de gezins-
coach de regie bij dat gezin hou-
den.”

In Horst aan de Maas is inmid-
dels een achttal gezinscoaches aan
de slag gegaan om gezinnen te bege-
leiden. Het gaat om medewerkers
van welzijnsinstelling Synthese, Bu-
reau Jeugdzorg en gehandicaptenor-
ganisatie MEE. De gemeente ver-
wacht met dit team jaarlijks drie-
tot vierhonderd gezinnen te kun-
nen helpen. Bedoeling is dat ze bij
een huisartsenpraktijk worden on-
dergebracht. Huisarts Jan van Don-
gen uit America is eveneens betrok-
ken bij de proef met de gezins-
coaches in Horst aan de Maas.

De gemeente Venray, die wat de
jeugdzorg betreft samen met Horst
aan de Maas optrekt, gaat met de-
zelfde instellingen in zee. Daar
gaan de gezinscoaches over enkele
weken aan het werk.


