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Procesdenken cruciaal bij integraal jeugd/zorgbeleid 

 

Systeemdenken leidt niet tot integraal beleid 

Bij systeemdenken staat het eigen aanbod- en interne organisatie centraal. Er is weinig afstemming 
met de andere betrokken partijen, duidelijke processen ontbreken, er is overlap in aanbod en geen 
echte regie. Kinderen en ouders moeten dit aanbod ´opzoeken´ al dan niet met hulp van een 
aangewezen zorgmakelaar.  
 
 
 
 

 

 

Toenemende complexiteit helpt ook niet 

Alle betrokken partijen en met name gemeenten hebben te maken met wijzigende regelgeving, 
nieuwe geldstromen en moeten hier – samen - uitvoerbaar beleid voor ontwikkelen. Zolang de 
benadering aanbodgericht blijft en er niet echt ‘samen’ gewerkt wordt, blijft het meer van hetzelfde. 
Gelukkig zijn er voorbeelden in de praktijk hoe het anders en beter kan.  
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Kanteling naar een vraaggestuurd aanbod 

‘Ontschotten’ en ‘procesdenken’ is de oplossing. Het doel en het uitgangspunt moet zijn dat het Kind 
op1 komt  te staan. De vraag die alle betrokken zich daarom eerst moeten stellen is wat hun 
toegevoegde waarde is voor de ontwikkeling van kinderen. De logische vervolgvraag is dan: ‘hoe 
verhoudt ons aanbod zich tot dat van de andere partijen?’ Dat betekent afscheid nemen van 
systeemdenken.  
  

 

                                

 

De voordelen van een integrale aanpak  

Het gezamenlijke aanbod moet worden uitgewerkt in een helder proces. Dan pas wordt duidelijk wie 

wat wanneer moet doen, wie daarbij ondersteunt biedt en hoe het proces continue bewaakt wordt. 

Procesdenken legt de verantwoordelijkheid weer neer bij  de deskundigen op de werkvloer. Zij voeren 

samen de regie. Zij organiseren het aanbod daar waar de kinderen zijn. De 0e, 1e en 2e lijnszorg 

bewaken samen het proces, hebben korte lijntjes en sturen meteen bij indien nodig.   

 

De rol van de gemeente 

Het ontbreekt binnen gemeentes vaak niet aan voldoende aanbod, wel aan transparantie en regie. 
De begrijpelijke vraag binnen de gemeentelijke organisatie is hoe ver de eigen verantwoordelijkheid 
reikt. Want de gemeente is niet alleen beleidsmaker maar ook opdrachtgever, bewaker, inkoper van 
zorg, subsidieverstrekker (VVE, peuterspeelzaalwerk) en aanjager. Ten opzichte van het 
basisonderwijs is de invloed geringer en de doelstellingen m.b.t. huisvestingsbeleid lopen niet vanzelf 
synchroon met het inhoudelijke jeugdbeleid. 
 

Visie, beleid en uitvoering 

Een overkoepelende visie van de gemeente op ‘het kind’ combineert onderwijs, zorg en kinderopvang. 

Duidelijk beleid wordt mogelijk als de interne schotten worden verwijderd. Gemeentelijke regie leidt 

dan tot echt ‘samen’ werken in het belang van kinderen. Wij helpen graag om het Kind op1 te zetten.  
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