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EVEN
VOORSTELLEN

Jeugdhulpregio Zeeland is een
samenwerkingsverband tussen de dertien
Zeeuwse gemeenten. Haar primaire doel is de
inkoop en beschikbaarheid van passende en
doelgerichte hulp aan kinderen, jongeren,
ouders en gezinnen. Adrie de Klerk is
adviseur Jeugd van de gemeente Vlissingen
en ambtelijke kartrekker van jeugdhulp in
gezinsvormen in Zeeland. 

Olga Idema was tot voor kort
programmamanager Jeugd van de Jeugdregio
Zeeland. Voor een onderzoek naar de stijging
van het aantal gezinshuizen in de regio,
schakelden ze de hulp in van twee adviseurs
van TransitiePartners.

“Eind 2019 zagen we dat er steeds meer
gezinshuizen ontstonden in de regio Zeeland.
Het was voor ons van belang om te
onderzoeken waar deze stijging vandaan
kwam en de aantallen en onderliggende
redenen in kaart te brengen. Daarnaast
wilden we dat er gesprekken plaats zouden
vinden met stakeholders bij gezinshuizen en
gemeenten om tot een beleidskader te
komen.

We hebben dit eerst intern opgepakt, maar
het bleek niet eenvoudig om deze
informatie te achterhalen en de resultaten
boven water te krijgen. Voor de
probleemanalyse en een gedegen
beleidskader besloten we daarom met
TransitiePartners samen te werken. Een
aantal maanden hebben beleidsadviseurs
Cisca Versnel en Menno Hekker van
TransitiePartners een gericht onderzoek
uitgevoerd. Ze hielden zich bezig met het
verzamelen van data en het voeren van
gesprekken met belanghebbenden.”
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HOE HET  BEGON

“WE ZAGEN DAT ER STEEDS
MEER GEZINSHUIZEN
ONTSTONDEN IN DE REGIO
ZEELAND"



"De landelijke aandacht voor
uithuisplaatsing wordt steeds groter. Het is
daarbij van belang geen aannames te doen
of eigen conclusies te trekken. We hadden
behoefte aan feitelijke informatie en data.
Menno deed hier onderzoek naar en kon
met data aantonen dat er in Zeeland veel
uithuisplaatsingen waren én dat er,
behalve een toename aan gezinshuiszorg,
ook sprake was van een stijging in
residentiële zorg. Daarnaast wilden we
meer zicht krijgen op wat er in de
gezinshuizen zelf gebeurde, of er meer
gezinshuizen in Zeeland waren dan in
andere regio’s en of deze stijging
doorzette. Nu dat duidelijk in kaart is
gebracht, kunnen we zelfstandig aan de
slag met de onderliggende factoren rond
de vestiging van gezinshuizen.” 

“Onze ervaringen met Menno en Cisca zijn positief. Het
zijn bevlogen mensen die echt bezig zijn geweest met
dit onderwerp en zich erin vastbeten. Menno is een
ware data-expert; hij wilde álles onderzoeken. Dat heeft
ons veel opgeleverd. Cisca was met name inhoudelijk
bevlogen en had een duidelijke visie. Ze waren
vasthoudend en hielden de vaart erin, iets wat van
belang was gezien de tijdsdruk van de opdracht.
Daarnaast was er altijd bereidheid om te sparren en
werden zaken helder teruggekoppeld. We hebben de
samenwerking als erg prettig ervaren.”

GEEN
WOORDEN,
MAAR DATA

ERVARI NGEN MET
TRANSI TI EPARTNERS "HET ZIJN BEVLOGEN

MENSEN DIE ECHT
BEZIG ZIJN GEWEEST
MET DIT ONDERWERP
EN ZICH ERIN
VASTBETEN"

WWW.TRANSITIEPARTNERS.NL



UI TDAGI NGEN 
“Uiteraard hebben ze ook voor
uitdagingen gestaan. Zo bleek het lastig
om iedereen te spreken te krijgen.
Jeugdigen of ouders waren niet altijd
makkelijk benaderbaar. Verschillende
doelgroepen hadden een andere
benadering nodig. Toch heeft Cisca hier
erg veel in kunnen betekenen. Het is fijn
dat TransitiePartners verschillende
expertises in huis heeft en we op die
manier data, beleid en communicatie
terugzien in het resultaat.”

ZELFSTANDI G
VERDER GAAN 

“Met de resultaten van het onderzoek
hebben we een aantal belangrijke
bouwstenen voor de Zeeuwse
Jeugdregio om op verder te bouwen.
Daar zijn we erg blij mee. Het is nu aan
ons om tot eigen beleidsvorming te
komen ten aanzien van de verschillende
vormen van verblijfszorg, zoals
pleegzorg, gezinshuiszorg en
residentieel en de relatie met
uithuisplaatsingen in onze regio. Het
moet echt eigenaarschap van de
Zeeuwse Jeugdregio blijven. We hebben
externe hulp gehad en nu gaan we er
zelf mee verder.”

“HET IS FIJN DAT TRANSITIEPARTNERS
VERSCHILLENDE EXPERTISES IN HUIS
HEEFT EN WE OP DIE MANIER DATA,
BELEID EN COMMUNICATIE TERUGZIEN IN
HET RESULTAAT”
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