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Renée Vogels is manager van de Stedelijke vakgroep Complexe Jeugd en zorg, overlast en 

veiligheid binnen de Tilburgse Toegang. In dat team zitten specialisten die meedraaien in de 

wijkteams. Dankzij het Traineeprogramma zitten sinds een paar maanden Femke van den 

Hoven en Rogier Ros in haar team. Hoe bevalt dat Renée? “Heel goed”, zegt ze. “Het zijn om 

te beginnen prettige personen, die vanaf het begin volle bak aan de slag zijn gegaan en 

meedraaien in de teams. Ook inhoudelijk zijn zij een aanwinst: zij nemen hun GGz-expertise 

mee in de casuïstiek. De andere Toegangsmedewerkers hebben aardig wat scholing, maar 

deze specifieke kennis is een zeer welkome aanvulling. Ik zie dat Femke en Rogier meegaan 

met collega’s van het wijkteam naar casussen waar een mogelijke GGz-problematiek speelt. 

Naast hun kennis van wat er aan de hand is, kunnen zij ook ondersteunen in het voorbereiden 

van jongeren en ouders op de behandeling. Bovendien kennen zij de weg in de organisatie 

van de GGz, wat ook erg waardevol is.”

Renée geeft een voorbeeld: “Femke had in een complexe jeugdcasus te maken 
met een jongen die al geruime tijd thuisbleef van school, vanwege psychische 
problematiek.  Door een eerdere zorgverlener was hij naar een dagbesteding,  
een zorgboerderij, verwezen. Femke constateerde dat het een beter alternatief 
was dat hij zich ging voorbereiden op de behandeling die was aangevraagd. 
Daarmee konden alvast kleine stapjes in de goede richting worden gezet en was 
de overgang naar de behandeling vloeiender. Een bijkomend voordeel was dat er 
veel geld op de kosten van dagbesteding werden bespaard.” Ook van Rogier 
weet Renée dat hij dankzij zijn GGz-expertise in complexe casussen veel kan 
betekenen. Ze noemt als voorbeeld een casus waarbij een jongen in de 
criminaliteit dreigde te belanden. “Vanuit zijn GGz-achtergrond kon Rogier beter 
inschatten wat er aan de hand was in dit gezin en kon er de juiste zorg komen, 
waardoor de jongen meer kansen heeft om zijn leven weer op orde te krijgen.” 

Beiden hebben zich hun rol snel eigen gemaakt, stelt Renée. “Doordat ze in meer organisaties 
gewerkt hebben, hebben ze snel in de gaten wat er speelt. Ze doen wat nodig is en als een 
gezin het zelf weer kan, doen ze een stapje terug.” Ook is Renée positief over hun proactieve 
houding, in het meedenken met vraagstukken. “Laatst vroeg de gemeente ons om mee te 
denken over GGz in de wijk, omdat we steeds meer te maken krijgen met mensen met een 
psychische stoornis, die in hun eigen omgeving hulp moeten krijgen. Femke en Rogier stonden 
meteen klaar om daar een bijdrage aan te leveren.”

Op 1 september gaan Rogier en Femke terug naar GGz-Breburg. “Jammer,” zegt Renée,  
“want als je kijkt naar de doelgroep van de Toegang, dan is het eigenlijk onmisbaar dat we 
GGz-expertise in huis hebben. Niet alleen voor de kennis, maar ook voor de directe link naar  
de GGz. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we dat kunnen realiseren. De bevindingen van 
Femke en Rogier zijn daarbij voor ons belangrijke input. Ik hoop dat we net zoals met Sterk Huis 
ook met de GGz afspraken kunnen maken over detachering van medewerkers naar de 
Toegangsteams. Want de kracht van de Toegang is vooral de kracht van het bundelen van 
expertises en deze inzetten op de juiste plek.”
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