
Jolanda Tuinstra
Coördinator C4Youth
Afdeling Gezondheidswetenschappen, UMCG



C4Youth - Collaborative Centre on Care for Children and Youth with 
behavioural and emotional problems

=
Academische Werkplaats Zorg voor Jeugd Noord-Nederland



Inhoud presentatie

• Context: het ideale plaatje
• Wat is daarvoor nodig?
• Samenwerkingspartners
• Wat gaan we doen?
• Wat doen we al?
• Planning• Planning
• Projectteam



Het ideale plaatje

• Problemen vroeg opsporen
• Ondersteuning vlak bij gezin / jongere
• Bij zwaardere problemen

– Eén voordeur / warme overdracht  – Eén voordeur / warme overdracht  
– Aanbod passend bij zorgbehoefte
– Geïnformeerde terugplaatsing

• Zicht op de achterdeur: “hoe gaat het verder?”



Wat is daarvoor nodig?

• Beter benutten wat we al weten
• Gericht onderzoeken wat professionals in de zorg, het 

beleid, het onderwijs en het onderzoek nodig hebben

Academische Werkplaats Zorg voor Jeugd 
Noord-Nederland



Wie zijn ‘samen’?

1. De aanvragers: GGD Groningen, BJZ Groningen, 
Elker, Accare, Jonx|Lentis, Hanzehogeschool 
Groningen, provincie Groningen, Vereniging Groninger 
Gemeenten, RUG en UMCG

2. Aangesloten: Zorgbelang, OM/Veiligheidshuis, 2. Aangesloten: Zorgbelang, OM/Veiligheidshuis, 
RENN4, MJD, CWZW-Noord, Het Poortje, Drievers 
Dale, huisartsen



Wat gaan we doen?

1. Kennis delen en kennis vermeerderen
2. Samen onderzoek doen



Wat gaan we doen?

1. Kennis delen en kennis vermeerderen
- Bruggen bouwen tussen praktijk, onderzoek, beleid 
en opleiding

2. Samen onderzoek doen
– Dataverzamelingsinfrastructuur opzetten bij zowel – Dataverzamelingsinfrastructuur opzetten bij zowel 

jgz, jeugdzorg en jeugd ggz 
– Gezamenlijk onderzoek doen naar de uitkomsten 

van de zorg – Take Care





C4Youth en kennis delen, twee 
voorbeelden

• Kenniskringen
– Kenniskring TAZJE (Taxonomie Zorg voor Jeugd)
– De Leerfabriek

• Korte vragen uit de praktijk





Filmpje over De Leerfabriek – starten vanaf www.c4youth.nl



Wat doen we?
Bijeenkomst 1:
• De 12 zorgprincipes
• Casusbespreking volgens de 12 principes• Casusbespreking volgens de 12 principes
• Terugkoppeling door rapportage en voorbereidende opdracht
Bijeenkomst 2:
• Resultaten en inzichten
• Agenda voor leidinggevenden
• Uitkomsten bespreken met leidinggevenden



C4Youth en gezamenlijk onderzoek doen

• Hoe gaan we de vragen beantwoorden?
• Dataverzameling nodig
• Hoe organiseren we dat?



C4Youth en gezamenlijk onderzoek doen (1)

Basismodel voor onderzoek

Doorstroom UitstroomInstroom Doorstroom Uitstroom

Problematiek/
zorgbehoefte

Inzet van zorg 
voor jeugd

Uitkomsten 
van zorg

Instroom



C4Youth en gezamenlijk onderzoek doen (2)

• Wie zit waar in zorg en waarvoor?
• Wat zijn de uitkomsten van de zorg op de langere 

termijn?
– Drie promotietrajecten:– Drie promotietrajecten:

• Entree van de zorg
• Taxonomie van Zorg, aard van de zorg, wat? waar? 

wanneer? en door wie? – Els Evenboer
• Communicatie tussen professional en cliënt



C4Youth en gezamenlijk onderzoek doen (3)

• Gegevens verzamelen bij cliënten van de jgz, jeugd 
GGz, jeugdzorg, combinaties daarvan en gezinnen die 
geen zorg ontvangen

• totaal n=3100• totaal n=3100
• Bij beginmeting wordt informatie gevraagd vanuit 

perspectieven van jongeren (vanaf 12 jaar), de 
ouders/verzorgers en de professional

• Follow-up na 3 maanden en na 1 en 2 jaar



De Leer-
fabriek

Kennis-
kring a

Kennis-
kring 
TAZJE
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kring c

Kennis delen en vermeerderen door kenniskringenKennis delen en vermeerderen door kenniskringenKennis delen en vermeerderen door kenniskringenKennis delen en vermeerderen door kenniskringen

Kennis-
kring X

C4Youth, schematisch weergegevenC4Youth, schematisch weergegevenC4Youth, schematisch weergegevenC4Youth, schematisch weergegeven
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Uitstroom: Uitkomsten van de zorg, ook op langere termijn



De planning

• Officiële start 1-12-2009
• Startconferentie 15 februari 2010
• 2010: 1 promovendus, deelproject TAZJE 

(Orthopedagogiek)
• 2010: start Leerfabriek en kenniskring TAZJE    
• 2011: 2 promovendi (Gezondheidswetenschappen)
• 2011: start dataverzameling• 2011: start dataverzameling
• 2012
• 2013
• Vervolg?



C4Youth, het projectteam
UMCG – Gezondheidswetenschappen
• Menno Reijneveld - PI
• Daniëlle Jansen – co-promotor ‘entree van zorg’
• Erik Noordik – veldwerkcoördinator
• Jolanda Tuinstra – algemeen coördinator, 2e co-promotor TAZJE
• Andrea de Winter – co-promotor ‘communicatie’
• Vera Verhage – medewerker wetenschappelijk onderzoek
• Aat van den Berg - UMCG-beleidstaf

RUG - OrthopedagogiekRUG - Orthopedagogiek
• Erik Knorth - PI
• Els Evenboer – promovendus TAZJE 
• Anne-Marie Huyghen – co-promotor TAZJE
• Janneke Metselaar  2e co-promotor ‘communicatie’

UMCG – Kinder- en Jeugdpsychiatrie
• Pieter Hoekstra



www.c4youth.nl

Dank voor uw aandacht


