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Onderwerp 

Afdoening motie versterking eigen netwerk en inzet familiegroepsplan  

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van het gewijzigd voorstel van het college inzake 

programmarekening 2020 (RIS308436) op 14 juli 2021 de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-

Reedeker ingediende motie ‘Versterking eigen netwerk en inzet familiegroepsplan’ (RIS309671) 

aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt:  

 
Constaterende, dat:  

 een belangrijk doel van de Jeugdwet is dat de eigen kracht van gezinnen en hun netwerk 

versterkt en ingeschakeld wordt; 

 in de verordening Jeugdhulp Den Haag 2015 ‘daarom het familiegroepsplan’ een eigen plek 

heeft gekregen; 

 in 2020 slechts 30 trajecten zijn afgerond waarbij er gewerkt werd met een 

familiegroepsplan; 
 
Overwegende, dat: 

 het benutten van de kracht van gezinnen en hun netwerk bijdraagt aan zowel het vinden van 

de beste maatwerkoplossingen als aan het beperken van de inzet van professional jeugdhulp; 

 Jeugdhulp gericht is op het herstel van het normale leven en daarom zo dicht mogelijk bij het 

gezin uitgevoerd moet worden; 

 

Verzoekt het college: 

 het gebruik van netwerkversterkende interventies, zoals het familiegroepsplan, actiever bij 

hulpverleners onder de aandacht te brengen en deze instrumenten bij de nadere uitwerking 

van de Regiovisie en het ‘Haags toekomstperspectief’ expliciet mee te nemen.  
 
Het college reageert ter afdoening van de motie als volgt.  

 

Het versterken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders, gezinnen en hun omgeving is een 

belangrijke prioriteit in het huidige jeugdbeleid. Uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen 

mogelijkheden (oftewel: van de eigen kracht) van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale 

netwerk is, is naast preventie, een van de transformatiedoelen uit de Jeugdwet.  

 

In Den Haag gaan we op verschillende manieren aan de slag hiermee.   
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Bij de jeugdteams van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) maakt een gezinscoach in het kader van het 

gezinsplan samen met de ouders en/of jeugdige(n) een probleem- en krachtenanalyse, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van de methoden Gezamenlijk inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) en de Signs of 

Safety (SofS). Beide methoden gaan uit van samenwerken met het gezin, het versterken van de eigen 

kracht en zelfregie, het aansluiten bij zorgbehoeften en bevorderen van de veiligheid. Ook binnen de 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt de GIZ-methodiek gehanteerd. Voordat wordt overwogen of er 

professionele hulp nodig is, wordt eerst naar de mogelijkheden gekeken die ouders en jeugdige(n) zelf 

hebben. Het mobiliseren van het sociale netwerk rond het gezin is hierbij een uitgangspunt.  

 

Ook bij andere preventieve interventies in het voorliggend veld is er aandacht voor het versterken van 

het eigen netwerk van het gezin. Zo zijn er diverse organisaties in Den Haag, onder de noemer 

‘vrijwillige maatjesprojecten’, die jeugdigen en ouders/opvoeders steun bieden en informele hulp door 

de inzet van vrijwilligers. Hiermee worden ouders versterkt en/of ontzien en jeugdigen gesteund in 

hun ontwikkeling. Deze vrijwillige inzet kan bijdragen aan het voorkomen van zwaardere problemen 

en escalatie van hulp. Voorbeelden hiervan zijn Homestart, Moeders Informeren Moeders en Eigen 

Toekomst Plan. Via het laatstgenoemde aanbod wordt het zogenoemde ‘familiegroepsplan’ als 

instrument geboden. Op de website van het CJG is hier meer informatie over opgenomen, zie: Eigen 

Toekomst Plan - Centrum Jeugd & Gezin Den Haag (cjgdenhaag.nl).  

 

Netwerkversterkende interventies actiever bij hulpverleners onder de aandacht brengen  

We gaan de komende periode meer ruchtbaarheid geven aan beschikbare netwerkversterkende 

interventies in het voorliggend veld. Dit doen we op de volgende wijze:  

 

1) Het preventief ondersteuningsaanbod rondom netwerkversterkende interventies binnen de 

dienstverlening Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO) en specifiek binnen het 

CJG expliciet communiceren en het gebruik ervan verder stimuleren (jeugdteams, 

jeugdgezondheidszorg en opvoedsteunpunten). Dit doen we onder andere door stadsbrede 

voorlichtingen aan gezinscoaches, maar ook door de nut en noodzaak ervan expliciet in de 

leidraad Jeugdhulp op te nemen. In het kader van de integrale dienstverlening is er 

nadrukkelijk aandacht voor het eerder inzetten van netwerkversterkende interventies, zoals 

het ‘Eigen Toekomst Plan’.  

2) De bekendheid onder andere professionals vergroten, onder andere door het beschikbare 

aanbod en de nut en noodzaak ervan te expliciteren. Denk hierbij aan schoolmaatschappelijk 

werk, gecertificeerde instellingen, huisartsen/ praktijkondersteuner huisarts jeugd (POH-

Jeugd) en kinderartsen in ziekenhuizen die met jeugdigen/gezinnen werken.   

 

Als het specifiek gaat om het aanbod ‘Eigen Toekomst Plan’, is het streven om in 2021 circa 40 

afgeronde trajecten te realiseren en in 2022 circa 50. De actuele stand van zaken wordt in de 

jaarrapportage Jeugd en Wmo 2021 weergeven.  
 

De regiovisie en het Haags toekomstperspectief Jeugd en -gezinshulp 

De inzet van het sociale netwerk en het versterken van de eigen kracht is een belangrijke pijler binnen 

zowel de regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026, als de uitgangspunten voor het Haags 

toekomstperspectief Jeugd- en gezinshulp (RIS 309034).  

 

In de regiovisie hebben we in het kader van de ambitie ‘Het versterken van het gewone opvoeden en 

opgroeien’ opgenomen dat we normaliseren en het benutten van eigen kracht verder gaan stimuleren. 

Samen met maatschappelijke partners - die betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien van 

jeugdigen-, gaan we begrippen als normaliseren, eigen kracht en de-medicaliseren een eenduidige 

betekenis geven en vertalen naar de dagelijkse praktijk.  



Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

OCW/10163971 

 

3/3 

Netwerkversterkende interventies, onder andere om te beschikken over voldoende 

handelingsperspectief als professional of ouder/verzorger, zijn hier een onderdeel van. Zowel het 

jaarplan (met concrete doelen en acties per jaar) als het jaarverslag worden aangeboden aan de 

gemeenteraad.  Bij de uitwerking van de uitgangspunten van het Haags toekomstperspectief jeugd en 

gezinshulp wordt een participatieproces opgezet waarbij intensief met diverse actoren wordt 

samengewerkt. Ook de raad wordt hierin betrokken.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


