
 

 

 University of Groningen

Registratie binnen de vrij-toegankelijke zorg
Rouw, M.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2005

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Rouw, M. (2005). Registratie binnen de vrij-toegankelijke zorg.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/0a4c949c-8a6e-4c58-998b-324c52570c9a


Samenvatting 
Op 1 januari 2005 is de nieuwe Wet op de Jeugdzorg in werking getreden. De 

ontwikkelingen in het kader van deze wet hebben gevolgen voor de positie van de 

gemeente Emmen ten opzichte van de vrij-toegankelijke zorg voor jeugd van 0-23 jaar. 

Mede hierdoor wil de gemeente Emmen een meetinstrument ontwikkelen dat een inzicht 

in de cliëntstromen binnen de vrij-toegankelijke zorg voor jeugd van 0-23 jaar in Emmen 

mogelijk maakt en de effecten van de invoering van de Wet op de Jeugdzorg kan bepalen. 

Omdat registratie binnen de vrij-toegankelijke zorg een belangrijke rol speelt, wil de 

gemeente weten of de gegevens voor het meetinstrument kunnen worden ontleend aan de 

registratiesystemen van betrokken instellingen. 

Naar aanleiding van deze vraag is onderzocht of de registratiegegevens van de 

instellingen Icare, GGD, Bureau Jeugdzorg en voormalig Stichting Alcides en voormalig 

Stichting Zes (nu gefuseerd tot Welzijngroep Sedna) zicht kunnen geven op de 

cliëntstromen en de effecten van de invoering van de Wet op de Jeugdzorg. Om een goed 

beeld te kunnen vormen van de beschikbare gegevens is een ordening aangebracht 

volgens drie principes. Het eerste ordeningsprincipe wordt gevormd door de vijf 

domeinen die vorm geven aan de ontwikkelingslijn van een kind. Het tweede 

ordeningsprincipe bestaat uit de vier variabelen die een inzicht in de cliëntstromen 

mogelijk maken. Het laatste ordeningsprincipe wordt gevormd door de vijf 

beleidsdoelstellingen behorende bij de vijf gemeentelijke functies waarover de gemeente 

met invoering van de Wet op de Jeugdzorg de regie moet gaan voeren. 

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het verkrijgen van een inzicht 

in de cliëntstromen binnen de vrij-toegankelijke zorg op basis van de beschikbare 

registratiegegevens mogelijk is, mits er aan een tweetal voorwaarden worden voldaan. 

De eerste voorwaarde bestaat uit het wegwerken van de discrepantie tussen het niveau 

van de gegevens die de gemeente nodig heeft om inzicht te verkrijgen in de cliëntstromen 

en het niveau waarop instellingen registeren. Instellingen registreren voornamelijk op 

cliëntniveau, waar de gemeente gegevens nodig heeft op groepsniveau. Het verschil in 

niveau van gegevens maakt dat de gegevens van de instellingen eerst naar het gewenste 

niveau moeten worden getild voordat er een inzicht in de cliëntstromen kan worden 

verkregen. Mogelijk dat dit al gebeurt in de jaarverslagen van de instellingen. 

Een tweede voorwaarde om een inzicht in de cliëntstromen te verkrijgen, is dat er een 

aantal gegevens aan de systemen moeten worden toegevoegd. De instellingen beschikken 

al voor een groot deel over de gegevens die een inzicht in de cliëntstromen mogelijk 

maken. Maar voor een aantal gegevens geldt dat ze niet door iedere instelling worden 

geregistreerd. Voorbeelden hiervan zijn het resultaat van de hulpverlening, gegevens die 

iets zeggen over de melder en gegevens die iets zeggen over of een cliënt ook 

daadwerkelijk een ingang vindt bij de instelling waar hij naar is verwezen. Wanneer deze 

gegevens in de toekomst wel door iedere instelling worden geregistreerd, is het, met 

bovenstaande voorwaarde, mogelijk een zicht te krijgen op de cliëntstromen binnen de 

vrij-toegankelijke zorg. 
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Een laatste voorwaarde om te komen tot een compleet beeld van de cliëntstromen binnen 

de vrij-toegankelijke zorg, is een clustering van de gegevens op een centraal punt. Alle 

instellingen zullen de gegevens van de cliënten op het terrein van de vier variabelen 

moeten doorspelen naar een centraal punt. Hier komen dan alle noodzakelijke gegevens 

samen waardoor er een totaalbeeld ontstaat. 

De tweede conclusie die op basis van het onderzoek kan worden getrokken, luidt dat het 

vooralsnog niet mogelijk is een positief antwoord te geven op de vraag of de gemeente 

uit de registratiegegevens kan opmaken wat de toekomstige effecten zijn van de 

invoering van de Wet op de Jeugdzorg. De effecten van de invoering van de Wet op de 

Jeugdzorg zijn door de gemeente Emmen verwerkt tot een doelstelling. Deze doelstelling 



dient het gehele jeugdbeleid. Op dit moment kan deze doelstelling niet als meetbaar 

worden beschouwd. Er staan te veel algemene termen in die het onmogelijk maken om de 

doelstelling op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te operationaliseren. 

Een tweede oorzaak waardoor het vooralsnog niet mogelijk is de effecten van de 

invoering van de Wet op de Jeugdzorg te meten, is dat de doelstelling van het jeugdbeleid 

niet kan worden gebruikt voor het meten van de effecten van de Wet op de Jeugdzorg. De 

veranderingen die plaats vinden in het kader van de Wet op de Jeugdzorg en de effecten 

die van deze veranderingen uitgaan, zijn de resultaten van het project ‘Ketenvorming in 

de zorg rondom de jeugd’. Het project vormt een onderdeel van het gehele jeugdbeleid in 

Emmen. Omdat het project slechts een deel vormt van het geheel, kan het geen invloed 

uitoefenen op de gehele doelstelling maar slechts op een deel van de doelstelling van het 

jeugdbeleid. Daarom kan het project niet verantwoordelijk worden gehouden voor het 

wel of niet behalen van de doelstelling van het jeugdbeleid. 

Uit het onderzoek is tevens gebleken dat er een verschil bestaat tussen de doelgroep van 

het jeugdbeleid en de doelgroep van het project. De doelgroep van het jeugdbeleid bestaat 

uit alle jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar in Emmen, terwijl de doelgroep van het 

project wordt gevormd door jeugdigen, hun ouders/verzorgers en intermediairs die in 

aanraking komen met de vrij-toegankelijke zorg. Effecten van het project kunnen alleen 

gemeten worden bij de mensen van 0-23 jaar, die in aanraking zijn geweest met de 

vrijtoegankelijke 

zorg in Emmen en niet bij alle jeugdigen in Emmen. 

Deze redenen maken dat het aan te raden is om een aparte doelstelling voor het project te 

formuleren. Bij het formuleren zal dan rekening moeten worden gehouden met de 

verwachte effecten van de Wet op de Jeugdzorg. Het gaat hier dan onder andere om de 

vragen, welke effecten er kunnen worden verwacht, bij wie deze effecten kunnen worden 

verwacht en wanneer de doelstelling behaald is. Met andere woorden, wat voor effecten 

kunnen uit gaan van het beter organiseren van de zorg-, hulp- en dienstverlening binnen 

de vrij-toegankelijke zorg voor jeugdigen in Emmen? Een hulpmiddel bij het opstellen 

van de doelstelling van het project kan worden gevonden in de SMART-formule. 

Voor nu is het niet aan te geven in hoeverre de registratiegegevens van instellingen een 

basis vormen voor het nog te ontwikkelen meetinstrument. Het meest voor de hand 

liggende is dat deze gegevens niet aan de systemen kunnen worden ontleend en zelf door 
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de gemeente moeten worden verzameld. Wel bestaat er een kans dat benodigde gegevens 

kunnen worden verkregen bij andere instanties of uit de gegevens die komen uit de 

leefbaarheidmonitor in Emmen. Maar dit zal pas in een later stadium met zekerheid 

kunnen worden vastgesteld. 

Op basis van wat hierboven beschreven staat, zijn enkele aanbevelingen gedaan. De 

aanbevelingen hebben als doel bij te dragen aan het tot stand brengen van een adequaat 

meetinstrument. Een meetinstrument dat het mogelijk maakt om inzicht in de 

cliëntstromen te verschaffen en de effecten van de ontwikkelingen in het kader van de 

Wet op de Jeugdzorg weer te geven. 

Binnen de instellingen zijn gegevens aanwezig die een inzicht in de cliëntstromen op het 

terrein van de vijf functies mogelijk maken. Om deze gegevens daadwerkelijk uit de 

registratiesystemen te kunnen halen, zal er meer onderzoek en tijd nodig zijn. Daarom 

wordt een uitgebreider onderzoek aanbevolen. 

Om de discrepantie tussen het niveau van de gegevens binnen de instellingen en de 

benodigde gegevens door de gemeente in de toekomst te ondervangen, moet er een 

centraal punt komen waar de benodigde gegevens worden verzameld. De gegevens 

worden op dit verzamelpunt geclusterd aan de hand van de vier variabelen. Zo kan een 

overall beeld worden verkregen van de cliëntstromen en wordt het verschil in het niveau 

van de gegevens overbrugd. 



De effecten van de Wet op de Jeugdzorg zijn door de gemeente vertaald in een 

doelstelling. Deze doelstelling wordt gehanteerd voor het gehele jeugdbeleid. Omdat het 

wetenschappelijk verantwoord operationaliseren van de doelstelling meer onderzoek 

vereist en uit de theorie over monitoren is op te maken dat het niet wenselijk is om een 

meetinstrument en – procedure te veranderen, wordt aanbevolen een tweede meting op 

dezelfde wijze uit te voeren als in de eerste Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma 

jeugdbeleid. 

Om een goed zicht te krijgen op de effecten van de ontwikkelingen in het kader van de 

Wet op de Jeugdzorg zal een eerste effectmeting moeten worden uitgevoerd in januari 

2008. Dan is de implementatiefase van het project ‘Ketenvorming in de zorg rondom 

jeugd’ volledig afgerond en moeten de veranderingen zijn doorgevoerd. Zo kan een goed 

beeld worden verkregen van de situatie waaruit wordt gestart. Vervolgens zal elk jaar een 

effectmeting moeten plaatsvinden om zicht te krijgen op de effecten. Dit betekent dat de 

gemeente tot december 2007 heeft om tot een goede SMART doelstelling op outcome 

niveau voor het project te komen. Aan de hand van deze doelstelling kan dan een 

uitkomstenmonitor worden ontwikkeld. 


