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In opdracht van het Centrum voor Jeugd en Gezin plus de Kempen (CJG Plus) verrichten Het PON en 

Tilburg University (Tranzo) een meerjarig wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van het 

jeugdhulpnetwerk in (de) Samenwerking Kempengemeenten (Bladel , Bergeijk, Eersel en Reusel-De 

Mierden), hierna Kempengemeenten. Het jeugdhulpnetwerk bestaat uit organisaties waarmee de 

gemeente samenwerkt om het doel van het jeugdhulpbeleid te bereiken, deze luidt:  “Meer kinderen 

groeien in een kansrijk en veilig thuis op tot zelfstandige burgers die actief deelnemen aan de 

samenleving en sociaal en economisch zelfredzaam zijn”. Het jeugdhulpnetwerk van de 

Kempengemeenten bestaat uit 75 organisaties die onderverdeeld zijn in tien typen (gemeente, 

basisvoorzieningen, onderwijs, huisartsen, gezondheid/preventie, kinderopvang, specialistische 

jeugdzorg, jeugdbescherming & -reclassering, veiligheid en vrijwilligers/verenigingen). Van de 75 

organisaties hebben er 51 de vragenlijst ingevuld (respons van 68%).  

 

Doel van het onderzoek 

Het onderzoek heeft tot doel meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van het jeugdhulpnetwerk 

en daarmee een bijdrage te leveren aan de transformatie naar een andere manier van overheidssturing. 
Het onderzoek bestaat uit drie hoofdvragen:  

1. Hoe zijn organisatienetwerken in de jeugdhulp vormgegeven?  
2. Hoe evolueren organisatienetwerken in de jeugdhulp? 
3. Hoe effectief zijn organisatienetwerken in de jeugdhulp?  
 

In 2017/2018 stond de eerste onderzoeksvraag centraal. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is er 

gekeken naar netwerkkenmerken die in eerder onderzoek hebben aangetoond bij te dragen aan het 

effectief functioneren van een netwerk. Dit zijn: vorm van netwerksturing, netwerkstructuur, 
netwerkrelaties en type contact binnen het netwerk.  

Begin 2019 vindt het tweede onderzoek plaats. Dan worden deze netwerkkenmerken wederom 
gemeten en zal ook de effectiviteit van het netwerk onderzocht worden. Het jeugdhulpnetwerk wordt 

over de tijd vergeleken en er wordt een vergelijking gemaakt met de andere casusgemeenten (Bergen 

op Zoom en Breda). 

 

Resultaten van het onderzoek 

Het onderzoek laat zien dat het jeugdhulpnetwerk van de Kempengemeenten als geheel verbonden is, 
zo hebben alle organisaties uit het netwerk op zijn minst contact met één andere organisatie. Verder 

blijkt dat de organisaties die een ‘schakelfunctie’ hebben in het netwerk, bijvoorbeeld de toegang tot de 
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specialistische jeugdzorg of als doorverwijzende organisatie, een centrale positie hebben in het netwerk. 

Het CJG plus staat volledig in het midden, maar ook huisartsen, lokale ondersteuningsteams, intern 
begeleiders en zorgcoördinatoren binnen onderwijs en jeugdverpleegkundigen/-artsen hebben een 

centrale positie. Zoals verwacht hebben de specialistische jeugdzorgorganisaties, een groot deel van de 

basisvoorzieningen en de verenigingen en vrijwilligersorganisaties meer een periferiepositie.  Figuur 1 
presenteert deze structuur van het jeugdhulpnetwerk van De Kempen. Hoe meer een organisatie 

(gekleurd rondje) in het midden van de radar staat, hoe centraler de positie van de organisatie in het 

jeugdhulpnetwerk is. 
 

 
 

Figuur 1 Structuur van het jeugdhulpnetwerk De Kempen, op basis van centraliteit 

 

Uit het onderzoekt blijkt verder dat de relaties tussen de organisaties uit het netwerk over het algemeen 

sterk zijn (frequentie en aantal vormen van contact). Ze hebben gemiddeld tot veel vertrouwen in het 

netwerk en er is sprake van betrokkenheid bij het doel van het jeugdbeleid. Tot slot is er een sterke 

integratie van het typen contact (93% van de organisaties die cliënten aan elkaar overdragen, heeft ook 

inhoudelijk contact). 
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Hoe gaan we verder? 
De volledige rapportage 2017/2018 kunt u vanaf begin mei downloaden via de website van het CJG Plus. 
Mocht u vragen hebben, een nadere toelichting wensen op de resultaten, of bijvoorbeeld meer 
informatie willen over de onderzoeksmethode, neemt u dan contact op met Mariëlle Blanken 
(m.blanken@uvt.nl of 06 30038970). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


