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Samen Opletten: Gezamenlijk Inschatten van
Zorgbehoeften (GIZ-methodiek)
Academische Werkplaats Samen voor de jeugd
Wat is het?
Met de methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) onderzoeken professionals
samen met ouders, kinderen en jongeren (en eventueel andere professionals) de zorgvraag van de
jeugdige en het gezin. Daarmee krijgt elke cliënt de zorg die bij zijn behoeften past en wordt de eigen
kracht versterkt.
Aanleiding
Voor iedereen die in de jeugdsector werkt, is het een uitdaging om daadwerkelijk vraaggericht te
werken en kinderen en gezinnen juist díe zorg te bieden die goed aansluit bij hun wensen en
behoeften. Hoe kunnen ouders, jeugdigen en professionals daar sámen op een kwalitatief goede
wijze vorm aan geven?
Resultaat
De GIZ-methodiek is een taxatiemethodiek waarmee de jeugdprofessional samen met ouders en
jeugdigen zowel de sterke kanten, als de ontwikkel- en zorgbehoeften en de beoogde resultaten van
het gezin in kaart brengt. Op basis hiervan maakt de jeugdprofessional samen met hen een
ondersteuningsplan. Met de GIZ kunnen ze dit plan monitoren.
De GIZ-methodiek kent een uniforme structuur die voldoet aan wetenschappelijke en professionele
inzichten én afgestemd is op behoeften van ouders, jeugdigen en professionals. De methodiek
bestaat uit twee schema’s die de professional gebruikt tijdens een gestructureerd en motiverend
gesprek:
1. De aangepaste CAF-driehoek (Common Assessment Framework) en de
2. Gezonde Ontwikkeling Matrix (GOM).
De methodiek is in te zetten in zowel een preventieve (JGZ-organisatie 0-18 jaar) als curatieve setting
(jeugdhulp/sociale wijkteams) en bevordert de samenwerking tussen deze instellingen door de
eenheid van taal en beoordelingskaders. Gebruik van de GIZ-methodiek in deze situaties versterkt de
kwaliteit van de gezamenlijke analyse en het helpt bij het formuleren van gezinsdoelen en het
evalueren daarvan. Door de leeftijdsspecifieke versies is de GIZ-methodiek voor een brede doelgroep
ouders en kinderen inzetbaar. Ook zijn er speciale variaties met pictogrammen, bestemd voor
laaggeletterden en anderstaligen. De GIZ-methodiek kent drie uitvoeringsvarianten; een signaleringsGIZ-taxatie, een uitgebreide GIZ-taxatie en een multidisciplinaire GIZ-taxatie.
Verder is een GIZ-monitor ontwikkeld. Deze monitor bestaat uit een set van hulpmiddelen om
informatie te verzamelen om de implementatie en de kwaliteit van de invoering van de GIZmethodiek te volgen en te sturen.
Toepassing en toekomst
PRAKTIJK
JGZ- en jeugdteams in grote delen van Zuid-Holland en daarbuiten werken met de GIZ-methodiek.
Vanuit de academische werkplaats jeugd / GGD Hollands Midden zijn door een pool van 25 opgeleide
trainers zo’n 2000 professionals in de GIZ-methodiek getraind, binnen en buiten de regio van de
werkplaats. Daarnaast zijn kinderverpleegkundigen van het Netwerk Integrale Kindzorg Holland
Rijnland - voor gezinnen met een ernstig ziek kind, getraind in de GIZ-methodiek. De landelijke uitrol
van Netwerken Integrale Kindzorg is gestart. Er is belangstelling elders in het land, niet alleen vanuit

de JGZ en jeugdhulp, maar ook vanuit nieuwe doelgroepen, zoals onderwijsgevenden, huisartsen en
praktijkondersteuners huisartsen (POH).
Om de landelijke verspreiding van de GIZ-methodiek beter te borgen, is het beheer van de GIZmethodiek overgedragen aan het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De GGD Hollands
Midden en de academische werkplaats behouden een rol bij de doorontwikkeling van en onderzoek
naar de GIZ-methodiek.
ONDERZOEK
De effectiviteit van de GIZ binnen de jeugdgezondheidszorg 0-12 jaar wordt onderzocht in een 2,5
jaar durend onderzoek. In het voorjaar 2017 start een tweede onderzoek naar de ontwikkeling van
een digitale GIZ variant, gebaseerd op behoeften van cliënten en professionals en hun ervaringen in
het werken met de GIZ, om de methodiek verder te optimaliseren. In het derde onderzoek wordt de
GIZ momenteel aangepast voor gebruik door de kraamzorg, getest in de praktijk en onderzocht of
het werkt.
In het project Gezamenlijke taal zorg voor jeugd regio Haaglanden onderzoekt TNO wat de
ontwikkelbehoeften en belemmerende en bevorderende factoren voor gebruik van de GIZmethodiek zijn van alle betrokken gemeenten en instellingen. Dit onderzoek loopt tot 30 juni 2017.
ONDERWIJS
De Haagse Hogeschool draait binnen de opleiding sociaalpedagogische hulpverlening een proef
waarbij de GIZ-methodiek behandeld wordt. Enkele docenten werkzaam in de Haagse Hogeschool en
de Hogeschool Leiden zijn getraind om de GIZ-methodiek een plek te geven in het curriculum van
opleidingen voor toekomstige professionals. In 2017 worden plannen uitgewerkt om de GIZ-methode
ook in andere opleidingen op te nemen binnen het curriculum.
LANDELIJKE VERSPREIDING
Producten en publicaties
Alle informatie over de GIZ-methodiek, inclusief de trainingen, is ook te vinden op de website van het
NCJ.
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