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Inhoud
Voor u ligt een tussentijdse monitor van de collectieve aanpak over de 
afgelopen anderhalf jaar. In dit stuk richt het team collectieve aanpak zich 
op professionals in de stad en op collega’s van de gemeente Utrecht  
(beleid en uitvoering). We kijken terug op wat er is gedaan en bereikt. Ook 
blikken we vooruit op waar we de komende periode op in willen zetten. 
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Aanleiding
In 2018 sloegen Lokalis (buurtteams), Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en 
Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) de handen ineen om de mogelijkheid 
van een collectieve aanpak ter ondersteuning van ouders, kinderen & 
jongeren in Utrecht te onderzoeken. We zagen dat de focus sinds 2015  
lag op individuele ondersteuning en we twijfelden of dat de juiste aanpak is  
bij elke vraag. Zou ‘iets collectiefs’, waarbij oog is voor preventie, ook een 
antwoord kunnen zijn? Zo ja, hoe dan? En hoe geef je ouders en jongeren 
daar dan een actieve rol in?
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Werkwijze
Met de collectieve aanpak halen Lokalis, JGZ en MO veelvoorkomende opvoedvragen op bij 
ouders. JGZ en Lokalis hebben in totaal zes adviseurs in dienst die dit proces ondersteunen.  
We bepalen met ouders, jongeren en kinderen hoe we hen het beste kunnen ondersteunen, 
bijvoorbeeld met opvoedcafés, dialoogavonden en webinars. Gebruikmaken van de eigen kracht 
en kennis van ouders en jongeren staat centraal. Zij adviseren en ondersteunen elkaar waar 
mogelijk. Dit is het verschil tussen de collectieve aanpak en een groepsgericht aanbod. Bij een 
groepsgericht aanbod doen ouders, jongeren en kinderen mee met bestaand aanbod, waarbij  
een professional informatie deelt en adviseert. Een collectieve aanpak wordt samen met ouders, 
jongeren en kinderen opgesteld. Daarbij maken we gebruik van hun kennis en ervaring.

Met deze collectieve aanpak spelen we preventief en 
tijdig in op vragen over opgroeien en opvoeden die leven 
in de wijk. Ons streven is om ouderschap te versterken 
door ouders en jongeren elkaar te laten ondersteunen 
bij opvoedvragen.

4. Normaliseren: door de netwerkversterking krijgen 
ouders meer rust en vertrouwen in hun eigen 
opvoed situatie en opvoedvaardigheden. Als 
problemen zich voordoen kijken zowel gezin als 
professional in eerste instantie naar de sociale  
basis van het gezin en in tweede instantie naar  
de (specialistische) zorg. 

Randvoorwaarden
De collectieve aanpak vraagt om een omslag in denk- 
en werkwijze. De vraag en behoefte ophalen bij ouders, 
jongeren en kinderen moet de standaard worden. Ook 
wanneer het een stedelijk vraagstuk of opgave betreft. 
We brengen de aanpak snel in de praktijk, evalueren  
die vervolgens en stellen bij waar nodig. Daarvoor is het 
nodig dat we als professionals kritisch kijken naar ons 
eigen handelen en dat met elkaar bespreken. Deze 
denk- en werkwijze vraagt om een cultuur van continu 
leren waarin ook fouten gemaakt kunnen en mogen 
worden. Zo doen we het de volgende keer beter. De steun 
van managers is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Voorbeeld uit de praktijk: 
Hoe je kan werken vanuit de vraag van ouders: 
Pilot Gezond Gewicht
Ondanks dat JGZ veel aandacht geeft aan gezonde 
voeding, blijft overgewicht een probleem. Bijeen-
komsten over overgewicht hadden een lage opkomst 
en leken inhoudelijk niet aan te sluiten op de 
behoefte van ouders. Vanuit de collectieve aanpak 
stelden we hen de vraag: “Waar ligt volgens jullie  
het knelpunt en waaraan hebben jullie behoefte?”. 
Ouders vertelden dat zij de informatie over gezonde 
voeding wel konden vinden, maar moeite hadden 
met grenzen stellen en thuis een positieve sfeer 
houden. Dit leidde tot een nieuwe aanpak. Een 
groepje moeders ging met elkaar in gesprek over 
gezond grenzen stellen en we organiseerden een 
webinar over gezond en gezellig eten waarbij  
ouders tips en ervaringen uitwisselden.

Voorbeeld uit de praktijk: 
Collega’s helpen een omslag in denken te maken
“Wat vinden de ouders hiervan?”, is een vraag die 
de adviseurs collectieve aanpak aan de lopende 
band stelden in gesprekken met collega’s, 
werkgroepen en vergaderingen. Bijvoorbeeld toen 
het ging over gezondheidscijfers in de wijken. Terwijl 
we de nieuwe cijfers met collega’s analyseerden, 
vroegen onze adviseurs collectieve aanpak of deze 
al met gezinnen zelf waren besproken. Dat bleek 
nog niet gebeurd te zijn. Samen keken we naar wat 
er nodig was om dit op de korte termijn wel mogelijk 
te maken. We prikten een dag om de wijk in te gaan 
en keken naar geschikte plekken om ouders aan te 
spreken, bijvoorbeeld de speeltuin. Én we praatten 
onze collega’s een beetje moed in om over het  
eigen ongemak heen te stappen en gewoon te doen.  
Later ontvingen we een berichtje dat het toch wel 
heel leuk en waardevol was om met ouders in 
gesprek te gaan. Missie geslaagd!

Vier belangrijke uitgangspunten:
1. Ouders, jongeren en kinderen zijn het vertrek punt. 

We sluiten aan op hun vraag of behoefte en bij 
onderwerpen die stadsbreed spelen. Zo krijgt het 
perspectief van ouders, jongeren en kinderen vanaf 
het begin een expliciete plek.

2. Netwerkversterking: ouders, jongeren en kinderen 
vinden herkenning in elkaars opvoed- en opgroei-
vraagstukken, benutten elkaars ervaring en krijgen 
meer vertrouwen in hun eigen kunnen.

3. Preventie: het klein houden van lichte opvoedvragen 
door er tijdig bij te zijn.
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Belangrijke werkprincipes van de collectieve aanpak

Minder Meer

Klasjes vullen Bouwen aan netwerken en groepen in de wijk

Denktanks Doetanks

Naast ouderen en jongeren Starten met ouders en jongeren

Hulpvragen Opvoedvragen

Organisatie waar je werkt staat centraal Wijkopgave en opdracht staan centraal

Groots denken, groot doen Groots denken, klein doen

Wij zijn partners in de wijk Wij zijn collega’s in de wijk

Werken vanuit individueel belang Werken vanuit maatschappelijk belang

Naast het werk In het werk

Voorbeeld uit de praktijk: 
Internationale ouders online en offline in dialoog
Internationale ouders vragen zich van alles af over 
JGZ en ‘het Nederlandse systeem’. “Ben je eigenlijk 
verplicht om adviezen op te volgen die je krijgt op 
het consultatiebureau?” “Verschuif jij je kinderbedje 
ook snel uit de ouderkamer bij een huisbezoek?” 
Tegelijkertijd zijn JGZ-medewerkers ook niet altijd  
op de hoogte van de behoefte van deze ouders. 
Daarom gingen twee internationale moeders en 
twee jeugdverpleegkundigen in dialoog.  
Met resultaat: de moeders voelden zich gehoord  
en de jeugdverpleegkundigen leerden van de 
ervaringen van de moeders. In eerste instantie was 
voor de jeugdverpleegkundigen een drempel om 
ook aan te geven wat zij zelf lastig vonden, maar dit 
werd juist gewaardeerd door de moeders. Nu nemen  
ze samen het initiatief om de (online) dialoog te 
herhalen in een groter verband van jeugdverpleeg-
kundigen en internationale ouders

Wat hebben we gedaan?
Begin 2020 stond in het teken van de eerste activiteiten 
van de collectieve aanpak. Vanaf maart moesten we  
in verband met corona het wiel opnieuw uitvinden.  
Een van de oplossingen was het organiseren van 
webinars in plaats van fysieke bijeenkomsten. Een 
mooie bijkomstigheid was het laagdrempelige karakter 
en het grote bereik. Daarnaast is in 2020 veel 
geïnvesteerd in het delen van het gedachtegoed van de 
collectieve aanpak. Binnen de eigen organisaties, maar 
ook met andere partners, professionals en doelgroepen.

Hieronder een overzicht met voorbeelden van 
activiteiten van de collectieve aanpak in 2020. Ze zijn 
onderverdeeld naar de drie stadsbrede opgaven: 
Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Veiligheid. 

Bestaanszekerheid 
(Wonen, Financiën, Participatie, Taal)

Stadsbreed: MBO: Gevolgen van corona voor  
jongeren
Het MBO-Team heeft meerdere gesprekken gehad met 
jongeren die tegen de gevolgen van corona aanlopen: 
op school, thuis en in hun sociale leven. Samen zochten 
we naar oplossingen om met de nieuwe situatie om te 
gaan. De jongeren en hun ouders waardeerden het dat 
we hen mee lieten denken over een passende oplossing. 

Stadsbreed: Taalaanloop, actief met taal voor 
voorschoolse opvang
Kunnen we ervoor zorgen dat kinderen al vóór de start 
op de voorschool spelenderwijs aan de slag gaan met 
taal? Met die ambitie startte JGZ in samenwerking met 
Taal Doet Meer in 2020 het project Taalaanloop. In dit 
project kijken we constant wat de wens van ouders is. 
Zo worden de uitnodiging en het aanbod in gesprek met 
ouders vormgegeven. Gaandeweg starten we dit project 
in 2021 in verschillende Utrechtse wijken.
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op te stellen. Dit initiatief is een samenwerking tussen 
JGZ en Lokalis en drie zeer gemotiveerde moeders die 
de wijk en haar bewoners goed kennen. 

 MBO Vondellaan: Oplopende druk bij jongeren
Er zijn op de MBO Vondellaan signalen over oplopende 
druk op school en depressie bij jongeren. In gesprek 
met school, jongerenwerkers en de jongeren zelf wordt 
nagedacht over oplossingen hiervoor. Inmiddels is er 
een webinar georganiseerd met meer informatie over 
depressie en de mogelijkheid om erover te praten, zijn  
er in de kerstvakantie meer (buiten)activiteiten georgani-
seerd, worden er online gastlessen verzorgd en is er 
ondersteuning van het onderwijs bij de noodopvang. 

 Zuilen/Ondiep: ontstaan Mamacafé Zuilen
Professionals in de wijk Zuilen bundelden hun krachten 
om een ontmoetingsplek op te zetten voor ouders in  
de wijk. Twee moeders uit de wijk bleken hier ook mee 
bezig. De krachten zijn gebundeld en zo ontstond het 
Mamacafé Zuilen. Inmiddels hebben de moeders 
succesvol subsidie aangevraagd om met het Mamacafé 
verder te gaan. In het Mamacafé worden bijeenkomsten 
gehouden waar moeders uit de wijk met elkaar in 
gesprek gaan over opvoeden en hoe zij elkaar daarbij 
kunnen ondersteunen.

 Dichterswijk (Rivierenwijk): contactavond voor 
moeders met gehandicapte kinderen. 
Twee buurvrouwen in de wijk hebben beiden een kindje 
met een forse verstandelijke en lichamelijke handicap. 
Zij gaven aan iets te willen betekenen voor andere ouders 
in dezelfde situatie. Daarnaast willen zij met de gemeente 
meedenken over inclusiviteit: hoe zouden zij zich meer 
gezien en gehoord kunnen voelen? Gesprekken gaan 
over mogelijkheden om prikkelarm binnen te spelen, 
zoals gebruik mogen maken van leegstaande gymzalen  
in de buurt. Ook komen ideeën voorbij als het creëren 
van een ‘pool’ van ouders die elkaar kunnen horen en 
adviseren op financieel, fysiek en emotioneel gebied. 
Boodschap van beide moeders: ervaringsdeskundigheid 
is zo belangrijk in contact met deze ouders.

 VO/SO: Thuiszitterscafé, ouders hebben  
de leiding en professionals ondersteunen
Al in de pilotfase van de collectieve aanpak kwamen 
ouders van kinderen die thuiszitten samen om te kijken 
waar zij beter ondersteund (hadden) willen worden. 
Uiteindelijk kwam hier een handreiking voor profes-
sionals uit voort. Ouders besloten dat zij graag onderling 
doorgaan met het uitwisselen van ervaringen. “Even 
praten met iemand die je écht begrijpt”. Professionals 
zijn welkom om een kopje koffie te komen drinken,  
maar advies is alleen gewenst op vraag van de ouders. 
Twee ouders werpen zichzelf op als gastheer en -vrouw 
en zetten de koffie klaar in buurthuis de Speler.  
“Even uitwisselen zorgt ervoor dat ik er weer tegenaan 
kan”. Ook wanneer coronamaatregelen verscherpt 
worden, vinden zij een weg. In dit project hebben 
ouders echt de leiding, maar professionals van het 
buurtteam blijven heel belangrijk in het faciliteren en  
het verspreiden van de uitnodiging.

Kansengelijkheid 
(Opvoeden en Opgroeien, Onderwijs, Beperking, 
Psychische Gezondheid)

Stadsbreed: Opvoed- en opgroeiwebinars, samen 
met ouders de sprong in het diepe
Toen in maart corona uitbrak in Nederland, is in korte 
tijd een multidisciplinair team samengesteld om 
webinars voor ouders te organiseren. Het opzetten ging 
niet zonder slag of stoot. Een leergierige houding van 
het team, maar ook van beleid en management zorgde 
ervoor dat we de ruimte kregen om te experimenteren 
en fouten te maken. Die houding zorgde ervoor dat we 
in korte tijd konden opstarten. Na elk webinar werden 
ouders gevraagd om mee te denken over het vervolg: 
hoe konden we verbeteren en waar moeten we op 
letten? In totaal zijn er in 2020 dertien webinars 
georganiseerd, die steeds professioneler werden en 
meer mensen bereikten. Waar het team aan de start 
alleen aan zet was, zijn nu steeds meer mensen binnen 
en buiten de organisatie betrokken. In 2021 willen we de 
webinars steeds meer organiseren vanuit een netwerk-
organisatie door en met ouders en collega’s uit de stad. 

 Leidsche Rijn: Wachtlijsten specialistische zorg
In een aantal wijken zijn er wachttijden voor specia  lis-
tische jeugdhulp. Vanaf oktober 2020 loopt in de wijk 
Leidsche Rijn een verkenning met sleutel figuren:  
KOOS, Lokalis en JGZ. Procesbegeleiders Collectieve 
Aanpak (Lokalis) zijn met hen in gesprek om hier met  
de bril van de collectieve aanpak naar te kijken.  
In deze samenwerking proberen we een omslag voor 
elkaar te krijgen van ‘aanbodgericht denken’ (het 
opzetten van een groep waar ouders of kinderen aan 
kunnen deelnemen) naar ‘collectief denken’ (ouders  
zo vroeg mogelijk bij het proces betrekken en mee  
laten denken over een oplossing). Dit proces is voor 
mede werkers en gezinnen in de wijk nieuw en soms  
ook spannend. 

 Overvecht: Lieve Sterke Moeders, samen in 
gesprek over gezond ouderschap
Moeders in de wijk Overvecht zijn met elkaar in gesprek 
gegaan over onderwerpen als overgewicht bij en 
ontwikkelingsachterstand van kinderen. Met als doel om 
dit op te kaart te zetten en er samen een aanpak voor 
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Stadsbreed: VO: Jongeren in de lead van het  
gesprek over gezondheid
Hoe kun je vanuit JGZ jongeren meer regie geven in  
het gesprek over hun gezondheid? En dan niet alleen  
in 1-op-1-gesprekken? De adviseurs collectieve aanpak 
ontwikkelden samen met de jongeren een Mentimeter 
(online tool) met gezondheidsonderwerpen uit de 
vragenlijsten voor het voortgezet onderwijs. Zo kunnen 
jongeren zelf (anoniem) tijdens een mentorles stemmen 
waarover zij het willen hebben met de klas en de 
jeugdverpleegkundige. Een onderwerp gekozen?  
De vragen per onderwerp staan klaar in Mentimeter, 
zodat er voldoende stof is voor gesprek.

 Oost: Ons Oost 4-12, opbouwen van een team  
en inspiratie voor de rest van de stad
Wijkbewoners, buurtteam en JGZ bundelen hun 
krachten in Oost. Dat begon met elkaar opzoeken  
en bekijken welke vragen leven bij ouders in de wijk.  
Hieruit kwamen vijf onderwerpen: mediagebruik, 
omgaan met lastig gedrag, gezond & gezellig eten, 
contact met school en omgaan met ziekte/zorg in het 
gezin. Elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen  
is de insteek. Professionals bereiden met de vragen  
van ouders een korte presentatie voor. Daarna worden 
ouders met een kind in de basisschoolleeftijd 
uitgenodigd om hun eigen verhaal te delen en de rest 
van de sessie vorm te geven. Als professionals van 
verschillende organisaties hebben we de tijd genomen 
om elkaar goed te leren kennen en een team te vormen. 
Dankzij deze teamspirit en de moed die we samen 
hadden om de regie van de avonden bij de ouders zelf 
te leggen, maakten dit project tot een succes. Zelfs in 
coronatijd waarin de bijeenkomsten online gehouden 
werden. Ons Oost inspireerde andere wijken om 
dezelfde soort bijeenkomsten te willen organiseren.

 Oost: Jonge Oudercafé, bundelen van krachten 
uit de wijk en klaar voor de start
In de wijk Oost bereiden ouders zich goed voor op de 
komst van een kind. De babykamer en de kinderwagen 
staan klaar. Op het moment dat een kindje komt, geeft 
dit toch veel stress en hebben ouders het idee alles 
alleen op te moeten lossen. Buurtbewoners, de 
buurtconciërge, buurtteam en JGZ kwamen samen met 
het idee om een leuke ontmoetingsplek te creëren voor 
ouders in de wijk. Een nieuwe horecagelegenheid met 
een jonge moeder als eigenaar stelde haar café hiervoor 

beschikbaar en een gepensioneerde coach uit de buurt 
bood zich aan als gespreksbegeleider. Professionals 
van JGZ en buurtteam zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden en het gesprek aan te gaan. Er werden 
een flyer en praatkaartjes gemaakt en moeders uit  
de centering pregnancy-groepen uit de wijk werden 
uitgenodigd. In april 2020 ging het Jonge Oudercafé 
feestelijk van start. Dit project krijgt nog steeds veel 
enthousiaste reacties van professionals en ouders  
en blijft in de startblokken staan voor de wanneer het 
weer kan.

 Leidsche Rijn: Tweelingcafé, samenbrengen en  
de wens om fysiek samen te komen. 
Ouders van tweelingen hebben andere vragen dan 
ouders zonder tweeling. Hoe zit het met taalontwikkeling 
van mijn tweeling, kleed ik hen hetzelfde en is het 
handig om ze juist wel of niet samen in een klas te 
zetten? De JGZ in Leidsche Rijn nodigde tweelingouders 
uit voor een bijeenkomst. Die waren enthousiast en 
wisselden veel ervaringen uit. Het vervolg laat nog op 
zich wachten door corona. In de tussentijd is er een 
appgroep opgericht, maar daar vindt weinig uitwisseling 
plaats en er lijkt weinig behoefte om frequent ervaringen 
te delen. We hopen op een nieuwe fysieke bijeenkomst 
waarbij ook de kinderen met elkaar kunnen spelen.

 West: Een Kansrijke Start in het AZC - De start 
van nieuwe samenwerkingen
In de week van de opvoeding werd door een jeugd-
verpleegkundige en Parenting across Borders  
(een organisatie voor en door internationale ouders) een 
bijeenkomst georganiseerd voor zwangere vrouwen. 
Welke vragen leven bij hen en waar hebben ze behoefte 
aan? De vrouwen wisselden veel uit en gaven aan dat  
zij ergens terecht willen kunnen met hun vragen en 
zorgen. Op dit moment bekijken we samen met andere 
professionals (COA, buurtteam, verloskundigen) hoe  
we hier vervolg aan kunnen geven. Met als insteek  
dat de moeders ervaringen kunnen uitwisselen en 
profes sionals ondersteunen waar nodig.
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Veiligheid 
(Veranderend Ouderschap)

 Hoograven: Professionals en wijkbewoners  
verbinden
Buurtbewoners ervaren een hoge drempel bij het 
benaderen van het buurtteam. Daarom wil het buurt-
team minder versnipperd en zichtbaarder in de wijk zijn. 
We betrekken wijkpartners als stichting Al Amal, die  
al goed contact hebben met jongeren en ouders in  
de wijk. Het liefst zouden we elkaar natuurlijk live 
ontmoeten maar tijdens corona organiseren we nu  
een breed opgezet webinar om het te hebben over 
ouderschap, de wereld van jongeren, onderwijs en 
geloof. We maken gebruik van tips van de medewerkers 
die de doelgroep goed kennen. We nemen het webinar 
op zodat het vertaald kan worden en we delen die in 
bestaande whatsappgroepen (met ouders en jongeren).

Cijferweetjes over 2020

6  
Adviseurs 

collectieve aanpak 

10 
Wijken waar  

zij actief waren

± 65
Projecten waarbij  

de adviseurs 
collectieve aanpak 
betrokken werden

8+ 
Samenwerkende 

organisaties  
(Lokalis, JGZ, JOU, 
Koos, Spoor 030, 
DOCK, Al Amal, 

Jellinek en anderen)

13
Webinars over 

opvoeden

4
Online 

bijeenkomsten  
voor ouders

±140
Ouders was  

het record aantal 
kijkers (slapen)

±850
Ouders keken  

live mee  
met de webinars

>5.000 
Clicks op  

de webinar pagina 
waar ouders 

webinars terug 
kunnen kijken 

8
Keer gingen de 
adviseurs met 

ouders in gesprek 
over hun werkwijze 
na afloopvan een 

activiteit

100+
Keer stelden de 

adviseurs collectieve 
aanpak de vraag: 

wat vinden en willen 
de ouders en/of 
kinderen zelf?
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Monitoring van de collectieve aanpak:  
doen, leren en verbeteren
In de collectieve aanpak staat voortdurend leren en snel bijsturen centraal.  
Zo willen we leren over het wat (waar behoefte aan is en daarop inspelen) en  
het hoe (of de vorm die gebruikt wordt aanspreekt.). Continu leren doen we door 
verschillende activiteiten te monitoren en door om de week met de kerngroep 
(adviseurs, management, beleid en staf van Lokalis en JGZ) te bespreken hoe  
het werk verloopt, waar kansen liggen en wat we kunnen verbeteren. Op deze 
manier blijven we bijsturen en elkaar inspireren.

Wat zien we gebeuren? 
Aan het begin van deze monitor (zie pagina 1) 
benoemden we de vier belangrijkste uitgangspunten  
van de collectieve aanpak: 
1. De vraag/behoefte van ouders en jongeren is  

het vertrekpunt van denken en handelen; 
2. Netwerkversterking;
3. Preventie;
4. Normaliseren van de opvoedvraag. 

Hieronder beschrijven we een aantal veranderingen  
op deze uitgangspunten.

Aansluiten bij de vraag en behoefte van ouders en 
jongeren
In de opstartfase zagen we dat een meerderheid van  
de ouders graag een direct antwoord/oplossing van de 
professional krijgt op hun vraag, in plaats van samen  
te verkennen wat de mogelijkheden zijn of ervaringen  
te delen met andere ouders. We hoorden bijvoorbeeld: 
“Geef als deskundige een duidelijk en helder antwoord 
in plaats van: “ja het kan zus en het kan zo”.” In het 
afgelopen jaar zien we een verschuiving. Ouders vinden 
het steeds vaker prettig en nuttig om ervaring te delen 
met andere ouders. Ook geven ouders aan onderling 
steeds meer steun van andere ouders te ervaren. Zo 
zegt een van de ouders hierover: “Dat er veel ouders 
van 4/5-jarige kinderen deelnamen, geeft mij het gevoel 
dat ik niet de enige ben die de opvoeding lastig vind.” 
Tussen de 75-90% van de ouders vond het prettig en 
nuttig om de vragen en opmerkingen van andere  
ouders te horen. In de opzet van de webinars hebben 
we telkens kleine veranderingen gemaakt op basis  
van enquêtes. Onder andere door het toevoegen van 
stellingen, waar we in het volgende punt verder op 
ingaan.
 

Netwerkversterking
Door ouders actief te betrekken hebben we hun per-
spec tief steeds leidend gemaakt in onze ondersteuning. 
Daarnaast zorgden we tijdens onze webinars voor meer 
interactie tussen ouders en professionals en ouders 
onderling. Dat werd gewaardeerd. Zo hoorden we 
bijvoorbeeld: “Ik ben fan van jullie webinars! Heel 
duidelijk, informatief, en interactief. En de toon is ook 
heel bemoedigend. Echt fijn!”. Een andere ouder zei: 
“Het kickstart mijn gevoelens en gedachten rondom 
vaderschap. Ik wil er graag bewust mee bezig zijn,  
maar dat gaat niet vanzelf, dit helpt.” Nog een andere 
vader: “Dit webinar heeft mij geactiveerd in de rol van 
aanstaande vader. Leuk om gestimuleerd te worden  
om in het vrouwenbolwerk mijn rol als vader te ont-
wikkelen.” Ondanks de beperkingen die de coronacrisis 
met zich meebrengt, lukt het toch om ouders zelf en  
het netwerk van ouders te versterken.

Voorbeeld uit de praktijk: 
Op eigen initiatief verder praten over vaderschap 
“Maar waar zijn de vaders dan?”, is een veel ge stelde 
vraag bij activiteiten. Daarom kwam er een webinar, 
speciaal gericht op aanstaande en jonge vaders. 
Meer dan 100 vaders en professionals keken mee. 
De vaders waren blij met de aandacht en wisselden 
ervaringen uit. Na het webinar zijn er twee groepjes 
enthousiaste vaders ontstaan. Zij dachten mee  
over meer betrokkenheid binnen JGZ, wisselden 
ervaringen uit over hun (aanstaande) vaderschap  
en hebben nu een whatsappgroepje. Of ze hier ook 
professionals voor willen uitnodigen? Dat hoeft niet, 
alleen op aanvraag: “Wij weten namelijk dat er geen 
handleiding is, dus ervaringen uitwisselen helpt.”  
De appgroep ontploft met vragen en ervaringen en 
de vaders staan open voor nieuwe leden. Inmiddels 
zijn de adviseurs collectieve aanpak op advies van 
vaders ook met het loket burgerzaken in gesprek om 
aanstaande vaders bij het aangeven van hun kind  
te attenderen op vadergroepen.
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Preventie
Door de laagdrempelige webinars is er gewerkt aan het 
vroegtijdig bereiken van ouders, voordat er problemen 
ontstaan. Bijvoorbeeld door aanstaande vaders uit te 
nodigen voor een webinar over betrokken vaderschap. 
Tussen de 80-90% van de ouders ervaarde het webinar 
als een steuntje in de rug en zeiden dat ze hun vragen 
kwijt konden in het webinar.
•	 “Ik voelde me als ouder vrij om alles te vragen.  

Er was geen betuttelende sfeer.”
•	 “Het webinar was heel duidelijk, informatief en goed 

opgezet. Interactief zonder dat iedereen in beeld was.”
•	 “Fijn dat dit gefaciliteerd wordt en zo vrijblijvend 

aangeboden, ik zou dit ook na corona wel willen, 
bedankt!”

Op het gebied van het versterkten van ouders geven 
ouders aan zich gehoord te voelen. Meer dan 90% van 
de ouders zegt na het webinar zelf verder te kunnen.  
Dit is een belangrijke indicator voor het uitgangspunt 
preventief werken.

Normaliseren
Dit uitgangspunt gaat erover dat we nastreven dat  
het hebben en stellen van vragen over opvoeden en 
op groeien als normaal onderdeel van het leven 
beschouwd wordt. We zien dat ouders tijdens webinars 
ontdekken dat hun situatie of opvoedvraag normaal is  
of wel meevalt. “Wat ik meeneem uit dit webinar?  
De realisatie dat het best meevalt bij ons, en dat ik beter 
kan kijken naar in welke ontwikkelingsfase het kind zit.” 
Een andere ouder zegt hierover: “Wat het mij opleverde? 
De bevestiging dat het goed is hoe we het nu doen.”
 
Overig - organisatieontwikkeling
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat we steeds 
meer aandacht voor collectieve aanpak als alternatief voor 
individuele ondersteuning zien ontstaan. De collectieve 
aanpak is steeds bekender onder professionals. Er wordt 
over gesproken en ook het aantal professionals dat 
deelneemt aan of op de hoogte is van activiteiten van de 
collectieve aanpak neemt toe. Ook de rol van de collega’s 
in de wijk wordt steeds groter bij de aanpak. Er is een 
intensieve samenwerking tussen JGZ en buurtteams. 
Daarnaast raken steeds meer andere collega’s betrokken 
bij de aanpak, zoals scholen, het samenwerkingsverband, 
Koos, Spoor030, Dock, Incluzio (Buurtteam sociaal), etc. 

Kortom, er ontstaat een beweging in het collectief  
denken en de nieuwsgierigheid en interesse van ouders 
en professionals is gewekt. Zo zeggen twee professionals 
hierover: “Het gaat voorzichtig aan ietsje meer leven  
bij collega’s. Er gaat een lichtje branden over hoe je  
ook anders aan kunt kijken tegen de collectieve aanpak.  
Het is niet zozeer bekijken vanuit ‘we hebben een groep 
ouders en we maken een aanbod’, maar meer vanuit  
het zo vroeg mogelijk betrekken van die ouders.”

Een uitdaging is nog hoe we ouders betrekken als 
experts en ervaringsdeskundigen bij hun eigen vragen. 
We moeten uit de verhouding van hulpverlener en klant 
stappen en durven te werken vanuit gelijkwaardigheid. 
De komende tijd hopen we meer collega’s te betrekken 
en ervoor te zorgen dat zij ook de tijd en ruimte ervaren 
om zich te richten op de collectieve aanpak. 

Voorbeeld uit de praktijk: 
Angst voor corona op het Al Hambra
Voor de zomer van 2020 waren er veel vragen en 
zorgen over corona bij ouders van de Al Hambra-
school. Samen met school, JGZ, Lokalis, GGD-ru, 
de imam en een cameraploeg organiseerden we een 
online dialoogavond waarbij vragen en zorgen van 
ouders werden beantwoord en gedeeld. De 
bereidheid van de professionals om een bijdrage te 
leveren was groot en zorgde voor een gezamenlijk 
verantwoordelijkheidsgevoel. Het webinar werd 
bekeken door 55 ouders en op verzoek van ouders 
na afloop gedeeld met de andere ouders. Daardoor 
werd het webinar vaak teruggekeken en de school 
ontving veel positieve reacties. Het webinar zorgde 
niet alleen voor een gesprek tussen ouders en school, 
maar bracht ook veel nieuwe samenwerkingen tussen 
professionals voort. Deze contacten worden weer 
ingezet bij een nieuw webinar voor ouders van 
pubers in coronatijd in februari 2021.
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Geleerde lessen

Fouten maken mag
Fouten maken mag, anders wordt het lastig  
om iets uit te gaan proberen. Met het team  
en managers is het belangrijk om dit te blijven 
benadrukken en samen uit te dragen aan 
professionals én ouders.

Blijf flexibel 
We moeten plannen vooraf niet ‘dichttimmeren’ 
zodat we flexibel blijven en beter aansluiten  
bij de vragen en behoeften van ouders.

Neem tijd voor reflectie 
Tijd en ruimte in het hoofd van medewerkers in 
de uitvoering blijft een uitdaging. Ondersteuning 
van managers is heel belangrijk. Even uitzoomen 
van je dagelijkse werkzaamheden en hier samen 
de tijd voor nemen kan dan helpen.

Aandacht voor waardering 
Om ouders verbonden te laten blijven aan de 
collectieve aanpak is het verschillend welke 
waardering ouders hiervoor willen ontvangen, 
zoals erkenning en zingeving of een financiële 
bijdrage. Dit moet onderwerp van gesprek 
blijven, voor tijdens en na het uitvoeren van  
de activiteit.

Van mens tot mens 
Als je met ouders spreekt van mens tot mens 
levert dit mooie gelijkwaardige samenwerkingen 
op en helpt om uit de professional-ouder relatie 
te komen. 

Evalueer na een activiteit 
Direct na een activiteit evalueren met ouders  
is leuk en leerzaam. Hierdoor kun je samen  
met ouders de activiteit steeds iets beter aan 
laten sluiten bij de behoefte.

Evalueer op verschillende
manieren 
In elke fase van het proces gebruik je een andere 
manier van monitoren, zoals een gesprek ter 
voorbereiding, een enquête tijdens de uitvoering 
of een nabespreking met alle betrokkenen ter 
afsluiting. Dit geeft ons informatie over inhoud 
én proces.
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Hoe gaan we verder?
Na anderhalf jaar collectieve aanpak kijken we op basis van de 
opgedane ervaring vooruit. Hieronder maken we op basis van  
deze monitor een opsomming van mogelijke plannen voor 2021.

Prioritering aanbrengen  
op wijken, doelgroepen  
en thema’s
Nu de collectieve aanpak ruim een jaar loopt, willen we 
gezamenlijk focus aanbrengen. Op deze manier kunnen 
we meer bijdragen daar waar dat het hardste nodig is  
en keuzes maken in het toenemende aantal vragen dat 
op ons team afkomt. Onderwerpen die ouders en 
professionals noemen en thema’s die uit onderzoeken 
naar voren komen zijn voor 2021:
•	 (Mentale) gezondheid van jongeren in de verschillende 

wijken van Utrecht versterken. 
•	 Preventief werken met ouders van kinderen tussen  

9 maanden en 2 jaar en het versterken van hun netwerk 
in de wijk voor een Kansrijke Start (landelijk programma).

•	 Bijdragen aan het verminderen van aanmeld- en 
wachttijden bij de specialistische hulp, het buurtteam 
en JGZ en versterken van de sociale basis. 

•	 Verdere samenwerking met onderwijs, bijvoorbeeld 
door samen met scholen webinars te ontwikkelen voor 
de vragen die op school of in de wijk spelen bij ouders.

Monitoren 
We gaan door met monitoren en hebben daarin specifiek 
aandacht voor de vraag of we ook ouders en kinderen 
bereiken in een kwetsbare positie. Hierbij staan vier 
vragen centraal waar we antwoord op willen hebben:
1. In hoeverre helpt het ouders om zelf verder te kunnen 

zonder professionele hulp? 
2. In hoeverre sluit wat we doen aan bij de vraag die 

ouders hebben?
3. Wat heeft de samenwerking met anderen opgeleverd?
4. Wat kunnen we benutten voor het vervolg?

Blijven leren 
Verder willen we ook leren van landelijke ontwikkelingen: 
wat zijn ontwikkelingen en goede voorbeelden in andere 
gemeenten en wat kunnen we hiervan leren in 2021? 

Daarnaast blijven we intern investeren in de deskundig-
heidsbevordering rondom de collectieve aanpak  
voor de collega’s in de wijken. Zo willen we collectieve 
aanpak versterken door meer collega’s en ouders te 
betrekken en hen te ondersteunen in de uitvoering, 
zodat deze aanpak meer onderdeel wordt van het 
reguliere werk. Daarbij denken we, afhankelijk van de 
behoefte en mogelijkheden, aan trainingen over de 
collectieve aanpak voor geïnteresseerde collega’s uit  
de uitvoering in de wijken. In 2021 willen we specifiek 
voor de organisatie en uitvoering van webinars collega’s 
helpen te professionaliseren. Op deze manier hopen  
we een pool te hebben van sprekers, organisatoren en 
gespreksleiders die de webinars op aanvraag van de 
wijken vorm kunnen geven. Daarnaast blijven we kijken 
naar alternatieve mogelijkheden om ouders te bereiken 
en te betrekken, bijvoorbeeld met whatsappgroepen  
en een collectief consult bij JGZ.

Zichtbaarheid
We gaan door met het informeren van alle jeugdverpleeg-
kundigen, gezinswerkers en medewerkers van partner-
organisaties in Utrecht over de collectieve aanpak. Dit 
doen we samen met de steun van betrokken managers. 
Iedereen is immers nodig om collega’s en ouders te 
bereiken en te betrekken bij de collectieve activiteiten. 
Richting ouders willen we sterker inzetten op duidelijke 
en herkenbare communicatie over de activiteiten van  
de collectieve aanpak. Zo kunnen alle ouders in Utrecht  
die dat willen de vruchten plukken van de collectieve 
aanpak.

Conclusie
Uitgeleerd raken we niet – en dat willen we ook niet.  
We blijven ons ontwikkelen om de collectieve aanpak 
verder in te bedden en laagdrempelig te maken voor  
alle ouders, kinderen en professionals in Utrecht.
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Bijlage
Ontwikkelingen afgelopen 1.5 jaar

Tijdlijn
september 2019 
Start adviseurs collectieve aanpak bij JGZ

oktober 2019  
Adviseurs collectieve aanpak verdeeld  
over 10 wijken

februari 2020 
Een half jaar adviseurs collectieve aanpak  
& een eerste evaluatie

maart 2020 
-  Start procesbegeleiders Collectieve  

Aanpak van Lokalis
-  Coronavirus in Nederland, fysieke 

bijeenkomsten zijn niet meer mogelijk

april 2020 
Eerste online Collectieve Aanpak gaat van start

juni 2020 
Start monitoren, leren en evalueren  
Collectieve Aanpak

juli 2020  
Kleine groepjes weer mogelijk en online dialogen

oktober 2020 
1 jaar Collectieve Aanpak positief geëvalueerd: 
De collectieve aanpak gaat door!

december 2020
Totaal 13 webinars en sinds september 2019  
bij ± 65 projecten betrokken

Hoe hebben we gemonitord?
Om te kunnen leren en bij te sturen houden we bij  
wat er allemaal binnen de collectieve aanpak gebeurt.  
Dat vindt plaats in de kerngroep (adviseurs collectieve 
aanpak van JGZ en Lokalis, manager Lokalis, manager  
JGZ, staf JGZ, beleid MO en VG), de brede monitorings-
groep en tussen de adviseurs collectieve aanpak  
JGZ en Lokalis in wekelijkse werkoverleggen. Met de 
monitoring volgen we de ontwikkelingen op drie niveaus:  

1. Ouders en jongeren: via gesprekken, vragenlijsten, 
en verdiepende interviews wordt continu bij ouders 
en jongeren gepeild hoe zij de activiteiten ervaren  
en wat ze eraan hebben gehad. 

2. Organisaties en professionals: op vaste momenten 
bespreken we met partners hoe de voortgang 
verloopt. Wat is er gedaan, wat zien we gebeuren? 
Wat hebben professionals en organisaties nodig  
om hier verder vorm aan te geven? 

3. Stadsbreed: twee keer per jaar bespreekt een breed 
team van collega’s de opbrengsten van de monitor 
en zetten zij de lijnen voor de komende periode uit. 
Hierin zitten collega’s van MO (onderzoekers en 
beleidsadviseurs), VG (adviseurs collectieve aanpak 
JGZ, beleidsadviseurs, manager JGZ, onderzoek, 
gezondheidsexperts, experts op monitoren) en 
Lokalis (adviseurs collectieve aanpak Lokalis en 
manager). Met deze verschillende expertises wordt 
geleerd en gereflecteerd. 

Doorlopende begeleiding van kernteam: 
Beleidsmedewerkers MO + VG, manager Lokalis & JGZ, 
Staf 0-4 en 4-18.



Heeft u vragen over de 
Monitor Collectieve Aanpak? 
Neem contact op met 
Jeugdgezondheidszorg  
(opgroeien@utrecht.nl) of 
Buurtteams Utrecht (info@lokalis.nl).

mailto:opgroeien%40utrecht.nl?subject=
mailto:info%40lokalis.nl?subject=
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