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" Mijn ervaring in 
het sociale domein 
is dat het echt gaat 
om samenwerken. 
Dat is wat je rondom
gezinnen het beste 
kan doen."

Preventie steeds belangrijker
Toen ze startte als ketenregisseur viel het haar op 
dat er in de gemeente Zaanstad veel mensen actief 
zijn op het onderwerp Jeugd. De gemeente, con-
stateerde ze, geeft veel geld uit aan specialistische 
jeugdzorg, maar weinig aan preventie. Maas: 
“We zijn nu als gemeente bezig dit te verschuiven, 
om zoveel mogelijk te voorkomen dat jeugdigen in 
de jeugdzorg of hulpverlening komen. Op dit gebied 
is nog veel te winnen. We kijken ook naar hoe we 
ouders kunnen faciliteren in opvoedvaardigheden 
en hoe scholen makkelijk en laagdrempelig hulp 
kunnen inzetten.”

Samenwerken
Ze vervolgt: “In Zaanstad ontvangen veel kinderen 
goede hulpverlening maar je ziet in het sociale 
domein ook nog veel ‘eilandjeswerk’. Terwijl 
samen werken en samen doen zo belangrijk is voor 
goede hulpverlening. Als gemeente zoeken we die 
samenwerking op en zien we partijen die in het 
veld werken als partner in het ontwikkelen van 
beleid. Sinds 2022 bestaat de Stichting Jeugdteam. 
Deze heeft de opdracht om meer aansluiting met 
onderwijs en huisartsen te vinden. Sindsdien gaat 
de samenwerking steeds beter en weten partijen 
elkaar beter te vinden.” 

Vroegsignalering
“Om de juiste gezinnen en kinderen vroegtijdig 
in beeld te krijgen is vroegsignalering onmisbaar. 
We komen regelmatig grote problemen tegen bij 
jongeren die afglijden en waar geweld of criminaliteit 
speelt. Het kost veel moeite om daar op tijd bij te zijn.
De GGD en het onderwijs zijn hiervoor belangrijke 
partners, omdat daar alle gezinnen en kinderen 
langskomen. Het is dus belangrijk dat zij signalen 
opvangen en vervolgens vroegtijdig samenwerking 
zoeken om tot een goede interventie te komen. Hier 
helpt MULTIsignaal bij omdat het een overzicht geeft 
van alle – ook historische – signalen. Bovendien 

bevat het de contactgegevens van de betrokken 
professionals.” 

Projectgroep MULTIsignaal 
De afgelopen jaren verdween in Zaanstad het gebruik 
van MULTIsignaal wat naar de achtergrond. Vanuit 
jeugd & veiligheid kwam echter de concrete vraag 
om toch weer met Multisignaal aan de slag te gaan. 
Daarom is in 2022 de projectgroep MULTIsignaal 
van start gegaan met mensen die de uitvoering goed 
kennen en hard werken om partijen met elkaar te 
verbinden. Bibi Zwaneveld en Bastiaan van der Valk, 
collega’s van Maas, hebben in de projectgroep een 
belangrijke rol. Op bestuursniveau stimuleert 
de wethouder het gebruik van MULTIsignaal.  

Ideaalbeeld en opbrengst
Maas: “Het ideaalbeeld is dat alle lokale partijen 
in de domeinen Zorg, Veiligheid en Onderwijs zijn 
aangesloten en goed gebruik maken van MULTI-
signaal. Ik zie graag dat alle partijen signaleren en 
ook de vervolgstap nemen door met elkaar contact 
te zoeken en samen te werken. Zo zorgen we er 
sámen voor dat we vroegtijdig kunnen handelen bij 
gezinnen en jongeren waar het even niet goed gaat, 
of die dreigen af te glijden. Vroegsignalering en 
samenwerking zijn hiervoor essentieel.” 

Kick-off
De projectgroep is in gesprek met de verschillende 
partners uit de genoemde domeinen om de aansluiting
op MULTIsignaal te faciliteren. Belangrijke partijen – 
zoals de GGD, de JeugdBOA’s en OVO-Zaanstad – 
zijn al aangesloten. Andere organisaties in het primair 
onderwijs – zoals Zaan Primair en Agora en het 
jongerenloket – volgen binnenkort. Maas: “We maken 
dus al goede vorderingen.  Komend jaar gaan we 
ook een kick-off organiseren waarvoor we alle partijen
uitnodigen om met elkaar kennis te maken.”  

Heb je vragen? Neem contact op met 
Bibi Zwaneveld: (b.zwaneveld@zaanstad.nl). 

Aan het woord: 

Karin Maas, 
ketenregisseur Jeugd bij 
de gemeente Zaanstad
Datum gesprek: januari 2023

Karin Maas werkt al 25 jaar bij de gemeente Zaanstad, sinds drie jaar als ketenregisseur 
Jeugd. “De afgelopen tijd zijn we als gemeente bezig geweest met de opbouw van 
de stichting Jeugdteam Zaanstad, het takenpakket van de GGD rond opvoedonder-
steuning en het verbeteren van de verbinding tussen Jeugd en Onderwijs. Ook zijn 
we de projectgroep MULTIsignaal gestart”, vertelt ze. Als ketenregisseur heeft ze 
vooral een coördinerende- en opdrachtgevende rol.


