
Regie 

Beschrijving   
Bij kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of voor wie veiligheid niet vanzelfsprekend is, is vaak al 
van alles geprobeerd om een gezonde opvoedsituatie te creëren. Vaak is een externe casusregisseur de 
aangewezen persoon om de regie over te nemen in de hulpverlening (bij complexe casusregie/ 
beheersingsgericht). Het doel van het overnemen van de casusregie is om ervoor te zorgen dat ouders zelf de 
regie over hun leven en de opvoeding van hun kinderen weer terug pakken. Zij trekken gezamenlijk op met de 
ouders, het netwerk, hulpverleners en indien nodig ook de Raad voor de Kinderbescherming. Met als doel een 
jeugdbeschermingsmaatregel te voorkomen, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Vaak is het een 
dringende laatste poging om ouders te stimuleren de problemen op te lossen. De zorgen over de kinderen zijn 
zo serieus, dat er, in het belang van het kind, iets mòet gebeuren. Met als doel te voorkomen dat de problemen 
erger worden en de situatie thuis te verbeteren. Lukt dit niet, dan kan alsnog een jeugdbeschermingsmaatregel 
volgen. 
Het arrangement regie kan alleen ingezet door het toegangsteam worden bij aanbieders die dit hebben 
aangegeven bij de contractafspraken indien het toegangsteam zelf de regie niet kan of wil uitvoeren. De 
aanbieders leveren hierbij een bijdrage aan de pool van experts op het gebied van complexe casusregie. Ook de 
regisseurs vanuit de toegangsteams nemen deel aan deze pool. De deelnemers uit de pool krijgen of casussen 
waarbij zij reeds betrokken zijn als professional of andere casussen toegewezen. Dit is afhankelijk van de 
benodigde expertise en kennis, die wordt bepaald door het toegangsteam. 
Voorwaarde is dat er aan de definitie van complexe casusregie wordt voldaan om de kwaliteit te kunnen 
garanderen en dat de onafhankelijkheid wordt gewaarborgd. Het toegangsteam en de aanbieder bewaken 
gezamenlijk de kwaliteit. Het arrangement regie kan alleen worden ingezet door het lokale toegangsteam en 
niet door derden. 
Doel 
Het realiseren van goede afspraken tussen de verschillende aanbieders (of andere betrokkenen van het 
systeem) om te komen tot een goede voortgang van de hulpverlening.  Dus, het gaat om het bevorderen van 
samenhang tussen de activiteiten die door de verschillende ketenpartners en betrokkenen rondom een 
gezinssituatie. De casusregisseur is ten alle tijden in staat om op te komen voor de belangen van het kind. Het 
uiteindelijke doel is dat het gezinssysteem zelf de regie weer kan voeren. Indien er nog geen 1G1P1R door de 
toegang is opgesteld, stelt de regisseur deze op conform het format. 

Doelgroep 

Jongeren in een gezinsysteem waarbij complexe casusregie nodig is omdat er sprake is van beperkte 
regelcapaciteit. Complexe casusregie is nodig wanneer er sprake is van een combinatie van de onderstaande 
punten:  
- Als er een optelsom van acties benodigd is (meerdere hulpverleners)  
- Als er meerdere problematieken spelen bij de jongere (comorbiditeit)  
- Als het gezinssysteem niet helder is en er meerdere zaken spelen  
- Als er sprake is van vrijwillige gezinsvoogdrol  
- Als er sprake is van een psychiatrische stoornis met eventueel co-morbiditeit 

- Als er sprake is van handelingsverlegenheid van de professional (wil zijn ingang behouden)  
- Als er sprake is van een groot risico op een bedreigde ontwikkeling wanneer regie ontbreekt  
- Wanneer ouders en/of de jeugdige herhaaldelijk de afspraken met de zorgaanbieder en/of zoals gemaakt 

in het 1G1P1R niet nakomen.  
- Uitgezonderd zijn jeugdigen waarbij een gecertificeerde instelling reeds betrokken is. Zij hebben namelijk 

de inhoudelijke regie over dit gezin zoals afgesproken in het samenwerkingsprotocol gecertificeerde 
instellingen. 

Deskundigheid regisseur 

Functie-eisen 
HBO /HBO + (geregistreerd bij SKJ) 
 Kennis van het gedwongen kader 

 Kennis van de Jeugdwet 

 Aantoonbare ervaring in het werkveld van het Sociale Domein 

 Aantoonbare gespreksvaardigheden gericht op het stellen van open vragen, onderzoekende vragen en 
helpende vragen 

 Sterk netwerk in het Sociaal Domein 



 In staat te werken in gespannen situaties en deze om te buigen naar constructieve samenwerking 

 In staat het belang van de betrokkenen voorop te stellen en samen met betrokkenen een positieve spiraal 
te realiseren 

 Ervaring in regie voeren 

 Aantal jaren werkervaring in het begeleiden van gezinnen of werken met gezinssystemen 
 

Competenties 
 Durf en besluitvaardigheid: Je hebt lef en stapt op mensen af. Je bent een verbinder en zorgt dat 

weerstand kan worden omgezet in concrete acties. 

 Motiveren: Je hebt een positieve houding en versterkt de samenwerking. Je motiveert, ondersteunt, 
informeert en adviseert collega’s bij het vinden van oplossingen; 

 Innoverend en creatief: Je doorziet verhoudingen en anticipeert veranderingen. Je signaleert kansen en 
problemen waarop je snel kunt inspringen. Samen met je collega’s bedenk je creatieve oplossingen en vind 
je invalshoeken die afwijken van het gevestigde patroon. 

 Flexibel en ondernemend: Je beweegt je gemakkelijk in de leefwerelden van inwoners en 
partnerorganisaties. Je bent proactief en benut de professionele ruimte die geboden wordt. Waar 
professionele ruimte ontbreekt, moet jij deze zien in te nemen. Je biedt de best mogelijke kwaliteit, 
handelt oplossingsgericht en beschikt over reflectie- en analysevermogen.  

 Netwerken: In je contacten met inwoners en organisaties wissel je van perspectief en cultuur en kun je de 
verschillende leefwerelden bij elkaar brengen. Je beschikt over een breed netwerk en weet hoe je dit 
netwerk het beste kunt inzetten tijdens je werkzaamheden. 

Inzet (duur/intensiteit)  

Bij dermate complexe problematiek is de verwachting dat het traject gemiddeld een 1 jaar duurt en 
de intensiteit in het begin hoog is en tegen het einde van het traject m.n. de laatste nazorg betreft. 

Kenmerken 
- Mensen hebben een beperkte regelcapaciteit hebben en hun zorgbehoefte is meervoudig (complex) is.  
- Verantwoordelijk voor inhoud en coördinatie zorgproces, niet de hulpverlening zelf 
- Ook de cliënt behoudt zijn eigen verantwoordelijkheden, die nemen we niet over. Zelfregie blijft het 

uitgangspunt ook bij complexe casusregie. 
- Het arrangement regie kan alleen door Toegang worden ingezet. 

Relatie toegang 
- Indien de toegang nog geen 1G1P1R heeft opgesteld, legt de regisseur legt het 1G1P1R voor aan toegang. 
- De toegang is eindverantwoordelijk 
- De regisseur adviseert toegang om jeugdhulp in te zetten of door te leiden naar de beschermtafels. De 

toegang besluit. 
- Wanneer er problemen zijn met de aansturing op de aanbieders ivm coördinatie op het zorgproces en de 

regisseur er niet uitkomt, neemt hij contact op met toegang. De toegang heeft doorzettingsmacht. 

Regie ‘onafhankelijk’ Regie ‘reeds betrokken’ 

Een onafhankelijke regisseur wordt ingezet door de 
toegang om de regie op de casus te pakken en zo 
nodig het 1G1P op te stellen. 
De ureninzet is hoger aangezien de onafhankelijke 
regisseur nog niet eerder betrokken was en het gezin 
nog niet kent. 
Gemiddelde ureninzet is 50 uur. 

Vanuit de bestaande kring aan hulpverleners wordt 
door de toegang één hulpverlener gevraagd om de 
regie te voeren over de casus en zo nodig 1G1P1R op 
te stellen. 
De ureninzet is lager aangezien de regisseur reeds 
betrokken was en het gezin reeds kent. 
Gemiddelde ureninzet is 30 uur. 

 


