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Inleiding 
Voor u ligt de Goirlese visie op jeugdhulp. De gemeente Goirle is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle 
ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders. Om dat te regelen komt er een nieuwe 
Jeugdwet. In deze wet zit verankerd dat gemeenten een jeugdhulpplicht krijgen. Dit betekent dat er gezorgd 
moet worden voor een toereikend aanbod van jeugdhulp aan jeugd en hun opvoeders. Om hier op een goede 
manier vorm en inhoud  aan te geven, is deze visie ontwikkeld. De visie is gestoeld op de uitgangspunten zoals 
deze in de  nota ‘Back to Basics: De Nieuwe Koers’  zijn beschreven. In dit integrale welzijns- en 
onderswijsbeleid van de gemeente Goirle staat de manier van denken van De Kanteling centraal.  Dit betekent 
dat we  uitgaan van een verantwoordelijkheidsladder waarbij preventie, eigen kracht en verantwoordelijkheid 
van de burger én de samenleving centraal staan en voorliggend zijn aan voorzieningen die door de gemeente 
aangeboden worden. In deze visie wordt inhoudelijk de koppeling gelegd met  de beleidsuitgangspunten in de 
nota ‘Back to Basics: De Nieuwe Koers’.  
 
Waarom de transitie jeugdzorg?  
Het stelsel voor de zorg voor jeugd wordt ingrijpend veranderd. Dit is afgesproken in het regeerakkoord 2010. 
Maar ook in het regeerakkoord van Kabinet Rutte II wordt de decentralisatie van de jeugdzorg omarmd. Deze 
stelselwijziging moet in 2015 zijn gerealiseerd. De werkwijze ‘Een gezin, een plan, een regisseur’, is het 
uitgangspunt bij de decentralisatie. Het kabinet wil dat er een einde komt aan de praktijk waarbij hulpverleners 
langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van een gezin. De gemeenten worden daarom verantwoordelijk 
voor de coördinatie van die zorg. De nieuwe Jeugdwet regelt niet alleen de decentralisatie naar gemeenten 
maar ook een inhoudelijke vernieuwing van de jeugdhulp. De hulp moet laagdrempelig zijn en de eigen kracht en 
het sociale netwerk van kinderen, jongeren en hun ouders beter benutten. Voorzieningen en hulpverleners 
moeten zich meer richten op consultatie, hulp geven dichtbij de vindplaats, 24-uurs bereikbaarheid en gericht 
zijn op het versterken van opvoedvaardigheden en minder op het medicaliseren van problemen. De conceptwet 
geeft een kader waarbinnen we als gemeente deze operatie moeten uitvoeren.  
 
Met de stelselwijziging wil het kabinet bereiken dat kinderen en jongeren beter kunnen participeren in de 
samenleving, dat overheidsmiddelen effectiever en efficiënter ingezet worden en dat de overheid en betrokken 
instellingen beter in staat worden gesteld effectieve zorg en ondersteuning te bieden. Deze stelselwijziging 
heeft grote gevolgen voor de rol van gemeenten. Gemeenten staan voor de enorme uitdaging om zich het, voor 
hen nieuwe terrein van jeugdzorg, eigen te maken en inhoudelijk te vernieuwen, zonder dat de cliënten daar 
hinder van ondervinden. In het kader op de volgende pagina  wordt omschreven waar gemeenten 
verantwoordelijk voor worden. Uitgangspunt van de transitie jeugdzorg is dat deze wettelijke taken, daar waar 
mogelijk, anders worden uitgevoerd (transformatie).  
 
Proces 
De gemeente Goirle ziet de transitie Jeugdzorg als een kans om jeugdigen en opvoeders samenhangend en 
effectief te ondersteunen. De vraag die nu voorligt is het ‘wat’? Wat willen we bereiken met deze 
stelselwijziging? Wat is onze stip aan de horizon? In deze visie stellen we uitgangspunten vast die we belangrijk 
vinden voor onze gemeente. Deze visie  zal eerst worden vastgesteld door de raad. Daarna zal de  visie gedeeld 
worden met onze partners in het veld en andere betrokkenen, zoals jongeren met een ondersteuningsvraag, 
ouders, onderwijs, kinderopvang, voorschoolse voorzieningen en zorg-en welzijnsaanbieders in onze regio. Zo 
nodig vindt op basis van de bespreking bijstelling plaats. Daarna wordt de (bijgestelde) visie opnieuw ter 
vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.   
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Na het ‘wat’ komt dan vervolgens het ‘hoe’. Nadat de visie op jeugdhulp is vastgesteld door de raad, zal een 
notitie opgesteld worden waarin wordt aangegeven ‘ hoe’ de gemeente Goirle de geformuleerde ambities en 
doelstellingen wil realiseren. Dit sluit aan bij de stappen zoals deze omschreven zijn in het projectplan Triple T.   
 
 

 
 
 
 
Samenhang drie transities en andere beleidsplannen  
De gemeente Goirle wil de transitie Jeugdzorg in samenhang met de transities ‘AWBZ – Wmo’ en de invoering 
van de Participatiewet uitwerken. Zoals eerder aangegeven, worden visievorming en uitwerking bepaald door 
de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in het beleidsplan ‘Back to Basics: De Nieuwe Koers’, maar ook 
door de vastgestelde regionale uitgangspunten Midden-Brabant. De gemeentelijke visie op het welzijns- en 
onderwijsbeleid is gestoeld op drie hoofddoelen, namelijk:  
 
1. Bevorderen van maatschappelijke participatie 
Niet iedereen kan op eigen kracht meedoen. De gemeente Goirle vindt het van belang om mensen, indien nodig, 
te ondersteunen in hun bijdrage aan de samenleving en hen in staat te stellen om maatschappelijk te 
participeren. Uitgangspunt hierbij is dat voor deze ondersteuning zoveel als mogelijk een oplossing gezocht 
wordt in de samenleving zelf. Hierbij spelen familie, vrienden, sociale verbanden (de buurt, het werk, de 
geloofsgemeenschap) en organisaties (verenigingen, scholen) een belangrijke rol. De gemeente heeft als taak om 
vanuit haar rol goede initiatieven te steunen en inwoners te stimuleren eigen verantwoordelijkheid te nemen.  
 
2. Vergroten van de zelfredzaamheid 
Onder zelfredzaamheid wordt verstaan 'het vermogen het leven in te richten zonder dat hulp van anderen nodig 
is'. De lichamelijke zelfredzaamheid is het vermogen tot basale zelfverzorgende activiteiten, zoals het lichaam 
wassen en aan- en uitkleden, en de instrumentele activiteiten, zoals het verzorgen van een maaltijd, 
schoonmaken en het doen van boodschappen, is vooral fysiek bepaald. De sociale zelfredzaamheid is het 

Reikwijdte transitie jeugdzorg 
Gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg, het preventieve jeugdbeleid (als 
onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdwerkloosheid. Hier maken taken als 
informatie en advies, signalering, licht ambulante hulpverlening, toeleiding naar zorg en de coördinatie van 
zorg deel van uit. Na de decentralisatie van de jeugdzorg komen hier de taken bij waar nu de provincie Noord 
Brabant voor verantwoordelijk is: 
 Toegangstaken voor de geïndiceerde jeugdzorg    
 Crisishulp 
 Justitieel kader: jeugdbescherming / jeugdreclassering 
 Advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK) 
 Kindertelefoon 
 Pleegzorg 
 Ambulante jeugdzorg 
 Residentiële jeugdzorg (jeugdzorg waar elders wordt verbleven) 
 
Ook worden de landelijke jeugdzorgtaken die nu verankerd zijn in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) gedecentraliseerd. Het gaat om: 
 Extramurale begeleiding jeugd (als onderdeel van de transitie begeleiding van AWBZ naar WMO) 
 Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (J-GGZ) 
 Zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd-LVB) 
 Persoonlijke Verzorging  
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vermogen van mensen sociaal te kunnen functioneren. Beide elementen zijn van belang om volwaardig in de 
samenleving te kunnen participeren en dragen bij aan een positief gevoel van welbevinden. 
 
3. Versterken van de kracht van de samenleving 
De kracht van de samenleving kan ook aangeduid worden als de ‘civil society’ waaronder wordt verstaan ‘de 
vrijwillige samenwerkende gemeenschap van burgers’. Om de maatschappelijke vraagstukken van nu en de 
toekomst te kunnen oplossen, moet de samenleving voldoende veerkracht hebben. Een gezonde civil society is 
dé basis voor een veerkrachtige lokale samenleving, waarin zoveel mogelijk burgers  zo niet allen  mee doen. 
Vrijwillige inzet is de hefboom om hiertoe te komen. Burgers die in vertrouwen samenwerken met anderen en uit 
vrije wil diensten aan elkaar en derden leveren. De gemeente Goirle kan en wil niet meer alleen de oplosser zijn 
van alle problemen, maar zal uitgaan van de (organisatie)kracht van de samenleving, die in de gemeente Goirle 
aanwezig is. Deze organisatiekracht kan worden vergroot, door mensen te stimuleren hun ontwikkelde talenten 
ten behoeve van de samenleving in te zetten.  
 
Het gedachtegoed van De Kanteling centraal  
In de uitwerking van haar visie gaat de gemeente Goirle uit van het gedachtegoed van De Kanteling.  
Het centrale inhoudelijke uitgangspunt van De Kanteling wordt gevormd door de gedachte, dat een herschikking 
wenselijk is in de verdeling van verantwoordelijkheid voor het compenseren van belemmeringen in de 
participatie. Nog steeds is een te centrale plaats ingeruimd voor door de overheid gefinancierde voorzieningen, 
waar mensen met beperkingen recht op hebben. De primaire verantwoordelijkheid voor hun participatie ligt 
echter niet bij de overheid maar bij hen zelf en hun sociale omgeving. Ook bredere maatschappelijke verbanden 
hebben een verantwoordelijkheid in de zorg voor mensen met een beperking. Pas als de burger en die 
maatschappelijke omgeving het samen niet redden, komt de overheid in beeld. In eerste instantie kunnen 
burgers dan gebruik maken van tal van algemene voorzieningen. Pas als deze ook geen uitkomst bieden, komen 
individuele voorzieningen in beeld, waarbij lichte extramurale oplossingen de voorkeur hebben boven zware, 
intramurale oplossingen. Deze visie kan als volgt gevisualiseerd worden:  

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit noemen we: de verantwoordelijkheidsladder. 
 
Het toepassen van de verantwoordelijkheidsladder dient twee doelen:   
1. Het voorkomen dat burgers een ondersteuningsvraag krijgen. In dit kader moet de gemeente vooral 

investeren in preventie, de eigen kracht van burgers en algemene voorzieningen.  
2. Mensen met een ondersteuningsvraag in staat stellen op eigen kracht, met behulp van hun sociale netwerk 

of door gebruik te maken van een algemene voorziening een oplossing te vinden.  

Preventieve voorzieningen                            
 

Eigen kracht 
 

Sociaal netwerk 
 

Algemene voorzieningen 
 

Lichte individuele voorzieningen 
 

Zware individuele voorzieningen 
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Verder zijn de gemeentelijke uitgangspunten die in deze visie nader worden uitgewerkt , gestoeld op volgende de 
vastgestelde regionale uitgangspunten in het kader van transitie jeugdzorg: 
1. Het gezin staat centraal en ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. 
2. De pedagogische civil society is een essentiële omgeving voor het opgroeien en ontwikkelen van kinderen. 

De samenleving versterkt de opvoed- en opgroeiomgeving. Jeugd, ouders en andere opvoeders dragen bij 
aan dit opvoedklimaat en ervaren ook ondersteuning.  

3. Hulpverleners hebben een brede blik en oog voor alle leefdomeinen. 
4. De focus ligt op het 'gewone opvoeden' en op het merendeel van de kinderen zonder (grote) problemen.  
5. Hulp en ondersteuning wordt geboden in en met het gezin. De benadering is positief en effectief en gericht 

op de eigen kracht. Bij risico's grijpt de hulpverlening in.  
6. De organisatie en uitvoering van ondersteuning en hulp voldoet aan eisen en voorwaarden.  
7. Iedere betrokkene heeft eigen verantwoordelijkheid en handelt daarnaar.  
8. Alle betrokken partijen leggen achteraf rekenschap af over resultaten en werkwijzen.  
9. De ondersteuning en hulp wordt lokaal georganiseerd.  
10. We blijven ontwikkelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgangspunten visie op jeugdhulp  
De gemeente Goirle streeft ernaar dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren prettig en gezond kunnen opgroeien, 
dat ze zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die actief deelnemen aan het sociale, economische en 
culturele leven (maatschappelijke participatie). Maar we streven er ook naar dat ouders het vanzelfsprekend 
vinden en dat ze in hun directe omgeving praten en sparren over opvoeden (pedagogische civil society). We 
willen voorkomen dat kinderen, op welke manier dan ook, buiten de boot vallen. En wanneer kinderen toch niet 
goed mee kunnen en buiten de boot dreigen te vallen, dan zal ondersteuning en zorg geboden moeten worden 
(tijdig de juiste hulp), zoveel als mogelijk binnen het gezin (naar het gezin toe). Alleen als het niet anders kan, 
wordt de zorg buiten de vertrouwde leefomgeving geboden. De uitdaging die we voor onszelf als gemeente zien,  
is het normaliseren en ontmedicaliseren van dagelijkse opvoed-en opgroeivragen. 
 
Met deze inhoudelijke gedachten in het achterhoofd stellen we de volgende centrale uitgangspunten centraal: 
 Kracht van ouders, jongeren en hun sociale omgeving als basis  
 Aansluiten bij en versterken van eigen kracht.  
 Gewoon opvoeden in plaats van problematiseren (aandacht voor positief pedagogisch klimaat).  
 Ondersteunen in plaats van overnemen. 
 Ouders houden zelf de regie op hulp.  
 Investeren in voorliggend veld (preventie).  
 Hulp inzetten in de directe leefomgeving (thuis, school, kinderdagverblijf).  
 Eén gezin, één plan, één regisseur.  
 Eén toegang, minder schakels en minder gezichten en meer snelheid. 

Hij is 21, werkt achter de kassa van de C1000 en heeft de Nederlandse overheid tot nu toe 1,6 miljoen euro gekost. 
Edgar de Vries heeft een verstandelijke beperking (IQ van 63) en woonde sinds zijn vierde levensjaar op zestien 
verschillende locaties. De lijst van interventies door hulpinstanties en andere overheidsorganisaties in zijn leven is  
onafzienbaar: speciaal onderwijs, leerlingenvervoer, testen, onderzoeken, medicatie, diverse rechtbankzittingen over 
ondertoezichtstelling, gezinsvoogdij, pleegzorg, crisispleegzorg en zeven jaar intramuraal verblijf in diverse centra voor 
licht verstandelijk gehandicapten (lvg-centra). Alleen al de laatste post kostte de overheid 1 miljoen euro. De resterende 
zes ton komt van de andere interventies, en daarbij zijn de kosten van de Wajong-uitkering en die van de 
woonvoorziening niet opgenomen.  
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 Uitgaan van kracht van organisaties. 
 
Deze uitgangspunten worden in onderstaande paragrafen, aan de hand van het gedachtegoed van De Kanteling 
verder uitgewerkt. De verantwoordelijkheidsladder wordt gebruikt als kapstok voor de uitgangspunten zoals we 
die voor de Jeugdhulp gaan hanteren. Dit betekent dat we in deze visie gekozen hebben voor een onderverdeling 
naar: preventie, eigen kracht, sociaal netwerk en algemene en individuele voorzieningen.  
 
Preventie  
 
Hoofddoelstelling  
‘Het voorkomen van gezondheids-, opvoedings-, en ontwikkelingsproblemen en het wegnemen van barrières 
opdat inwoners van de gemeente Goirle op eigen kracht kunnen participeren in de samenleving.’  
 
In beleidsplan ‘Back to Basics: De Nieuwe Koers’ is beschreven op welke wijze we daarop willen investeren om 
uiteindelijk de hoofddoelstelling te bereiken. Samenhangend met de transitie Jeugdzorg kan benoemd worden 
dat de gemeente Goirle investeert in preventie om te voorkomen dat er gezondheids, opvoedings, en 
ontwikkelingsproblemen ontstaan. In de gemeente Goirle is met name behoefte aan preventie op het gebied van 
middelengebruik, overgewicht en depressie waarbij de aandacht vooral uit gaat naar de doelgroep jeugd en 
jongeren. Ook heeft de gemeente Goirle vijf basisfuncties in het kader van preventief jeugdbeleid namelijk,  
 Informatie – en adviesfunctie. 
 Signaleren van problemen. 
 Toeleiding naar het hulpaanbod. 
 Licht pedagogische hulp. 
 Coördinatie van zorg.  
 
De gemeente Goirle geeft invulling aan haar gemeentelijke taken op het gebied van het preventief jeugdbeleid 
door middel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is dè plek waar ouders terecht kunnen voor 
advies en ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen en is sinds  december 2011 een wettelijke 
verplichting. Het CJG richt zich niet alleen op advies en ondersteuning maar leidt ook toe naar een hulpaanbod. 
De centrale gedachte hierbij is ‘één gezin, één plan’. De problemen die kinderen hebben, staan meestal niet op 
zichzelf: ze hangen vaak samen met problemen die binnen het gehele gezin aanwezig zijn. Door verschillende 
niveaus waarop de problemen zich voordoen, zijn er ook verschillende hulpverleners bij het gezin betrokken of 
nodig. Met ‘één gezin, één plan’ krijgt het gezin één centraal aanspreekpunt (zorgcoördinator) en worden de 
problemen in samenhang bekeken en aangepakt. Binnen het CJG maakt de gemeente sluitende afspraken over 
zorg met onder andere scholen, uitvoeringsinstellingen van de Jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg en 
overige netwerkpartners. Belangrijke vraag voor ons is of we het huidige CJG willen versterken of dat we 
(delen van) de functies van het CJG willen onderbrengen bij 't Loket. Het is nu nog te vroeg om hier concreet 
richting aan te geven.  
 
Aanvullend op voorgaande is het van cruciaal belang om in het kader van de transitie Jeugdzorg voor een aantal 
zaken die investering behoeven extra aandacht te hebben.   
 
 
Investeren in voorliggend veld (preventie)  
Het CJG speelt een rol in het hele brede veld van opgroeien en opvoeden: het versterken van de pedagogische 
civil society en de basisvoorzieningen, meedenken over opvoed-en opgroeivragen tot eventueel  het bieden van 
adequate, passende hulp (lichte hulp) en coördinatie van deze hulp. Ter voorkoming van doorstroom naar de 
(geïndiceerde) jeugdzorg is van belang volop te investeren in preventie, nog meer dan we nu al doen. We zullen 
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moeten inzetten op het voorkomen en vroegtijdig verhelpen van problemen. Het aanbieden van laagdrempelige 
opvoedinformatie en hulp door het CJG is daarom erg belangrijk. Dit gebeurt nu ook al maar wanneer de 
gemeente Goirle verantwoordelijk is voor de totale jeugdzorg, is het van belang hier extra in te investeren. Maar 
dit zou ook kunnen betekenen dat de functies van het CJG elders worden uitgevoerd. Hoe we dit precies willen 
gaan vormgeven, wordt zoals eerder vermeld, later uitgewerkt.  
 
Ook het versterken van de basis in gezinnen is belangrijk. Zonder sterke (opvoed)basis zal het niet lukken om de 
instroom in de gespecialiseerde zorg te beperken. Het gaat hier om de opvoedcompetenties van ouders. In ieder 
gezin is het normaal dat het opvoeden niet altijd soepel verloopt. Wanneer dit aan de orde is, gaat het erom dat 
je de ouders de juiste handvatten biedt om hiermee om te gaan. Het op de juiste manier ondersteunen van 
ouders, uitgaande van de behoefte van ouders. Dat kan soms al zijn door een vraag te beantwoorden en net dat 
duwtje in de juiste richting te geven. Door te investeren in preventie voorkom je dat problemen ontstaan of 
groter worden en uiteindelijk ondersteuning gezocht moet worden in de hulpverlening. Ook wordt er nadrukkelijk 
voor gekozen om in te zetten op het versterken van sociale netwerken rondom gezinnen. Doordat mensen in hun 
omgeving met elkaar kunnen praten over opvoed- en opgroeiproblemen, kan voorkomen worden dat gezinnen in 
de hulpverlening terecht komen.  
 
Investeren in het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden (VVE) is een goed voorbeeld van wat we 
nu al doen. Door in een zo vroeg mogelijk stadium te werken aan de (taal)ontwikkelingsachterstanden worden 
de kansen van de kinderen op het volgen van regulier onderwijs vergroot met het uiteindelijke doel ze te laten 
opgroeien als evenwichtige, zelfstandige volwassenen die volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. 
Hiermee samen hangt de ontwikkeling Passend Onderwijs. De schoolsituatie, thuissituatie en omgeving van het 
kind hebben allemaal invloed op elkaar. Ze kunnen problemen veroorzaken of een bijdrage leveren aan een 
oplossing. Onderwijs en zorg voor jeugd moeten nauw met elkaar verbonden zijn om voor elk kind passend 
onderwijs en passende zorg te kunnen bieden. De huidige veranderingen in het passend onderwijs en in de zorg 
voor jeugd bieden kansen voor een nieuwe integrale manier van het bieden van hulp en steun. Om in de huidige 
stelsels een indicatie voor jeugdzorg, AWBZ zorg en speciaal onderwijs te kunnen verkrijgen, moeten aparte 
indicatietrajecten doorlopen worden. Soms gebeurt dat gelijktijdig, maar vaker na elkaar en niet in samenhang: 
nadat het speciaal onderwijs is begonnen, blijkt dat aanvullende zorg noodzakelijk is, of andersom. De 
indicatietrajecten voor zorg en speciaal onderwijs staan nu vaak volledig los van elkaar. Dat betekent dat de 
problematiek twee keer maar ook vanuit twee verschillende perspectieven wordt beoordeeld (vanuit onderwijs 
en vanuit zorg). Een integrale beoordeling van de vraag ontbreekt en daardoor dus ook een integraal antwoord.  
 
We willen in de gemeente Goirle starten met een pilot (medio 2013) die zich richt op de ontwikkeling van het 
jonge kind (leeftijd 2-6 jaar). In deze pilot wordt intensieve samenwerking gezocht met Kompaan en de Bocht, 
een VVE Peuteropvang, VVE basisschool en een kinderdagverblijf in de gemeente Goirle. Adequate signalering en 
doelgerichte aandacht op deze leeftijd vergroot de kans op een normale ontwikkeling van het kind.  Het 
uitgangspunt is dat zoveel mogelijk kinderen, ook de kinderen die speciale aandacht nodig hebben, vanuit 
reguliere opvangsituatie naar regulier onderwijs gaan.  
 
De pilot beoogt de volgende doelen: 
 Vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en de mogelijkheden van ouders en professionals in de 

kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool om de kinderen te begeleiden.  
 De problemen van kinderen zijn verminderd, zodat ze goed de overstap naar passend vervolgonderwijs 

kunnen maken (van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal of naar een volgende groep, of van de 
dagbehandeling terug naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school). Hierbij is belangrijk dat de 
kinderen niet sneller naar de jeugdzorg worden verwezen, maar dat waar mogelijk, hulp in hun eigen 
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leefwereld wordt geboden. Uitgangspunt is om hulp zo veel mogelijk op maat aan te bieden: zo licht als 
mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk en met zo min mogelijk wisselingen van leefomgeving voor het kind. 

 
Eigen kracht 
 
Hoofddoelstelling 
‘Het bevorderen dat mensen zelfredzaam zijn en op eigen kracht in de samenleving kunnen participeren.’ 
 
In het beleidsplan ‘Back to Basics: De Nieuwe Koers’ is aangegeven op welke wijze de gemeente Goirle de 
komende vier jaar wil investeren in de zelfredzaamheid en de eigen kracht van haar inwoners om deze 
hoofddoelstelling te bereiken. Bijvoorbeeld door de brede schoolontwikkeling (bieden van optimale 
ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen), inzetten op het verkrijgen  van een startkwalificatie voor 
jongeren, zorgdragen voor een goede en betrouwbare informatievoorziening en het bieden van ondersteuning 
aan kwetsbare groepen.  
 
Eigen kracht van ouders en kinderen/jongeren 
In onze visie zijn ouders eerst verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Kinderen opvoeden zonder 
problemen lukt maar zelden. Elke ouder zit wel eens met de handen in het haar. Maar dat betekent niet dat er 
voor elk probleem professionele hulp noodzakelijk is. Juist niet. Het is van belang dat ouders over goede 
informatie kunnen beschikken. En het is belangrijk dat ze kunnen terugvallen op een goed netwerk. Als dat er is, 
kunnen de meeste ouders prima uit de voeten met de opvoeding van hun kinderen. We willen ouders in staat 
stellen duurzame randvoorwaarden in hun omgeving te creëren, die bijdragen aan een stabiele ontwikkeling van 
kinderen. Het CJG kan zo nodig ondersteunen in het creëren van die prettige en veilige opvoed- en 
opgroeiomgeving. Die ondersteuning is afgestemd op vragen en behoeften van het gezin en wordt zo mogelijk 
aangeboden door familie, vrienden en vrijwilligers. Dit gebeurt natuurlijk al deels in de gemeente Goirle maar 
deze kracht kan nog beter worden benut. Er wordt nog te snel doorverwezen naar professionele instellingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om deze toeleiding te verminderen willen we:  
 Nog meer inzetten op de eigen kracht van het gezin en op de competenties en talenten van de jeugd. Ouders 

moeten zelf het vertrouwen hebben in hun eigen kracht en hun netwerk gebruiken bij de opvoeding van hun 
kinderen.  

 Soms is tijdelijke inzet van een professional nodig om jeugdigen en hun ouders verder te helpen. Tijdens deze 
inzet dient bepaald te worden hoe en wanneer het sociale netwerk betrokken kan worden. Uitgangspunt is 
dat we niet overnemen maar ondersteunen. Zodat het mensen wel lukt om de problemen op te lossen. 
Opvoeden is een taak primair van ouders en die moeten we enkel overnemen als het echt niet meer anders 
kan.  

 
Gewoon opvoeden in plaats van problematiseren  

Schoolarts Alice ziet Eva iedere maand op het spreekuur.

De ouders van Eva volgen een opvoedingscursus. Bureau Jeugdzorg heeft dat geregeld voor de ouders, na een 
melding van Alice bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Ze vond het niet normaal dat Eva nog 
steeds in bed plaste en vaak driftbuien had. Eva's ouders zochten zelf geen hulp voor hun kind.  
 
Een AMK-medewerker is toen bij de ouders langs geweest. Van mishandeling was geen sprake, maar de ouders 
hadden wel duidelijk hulp nodig bij de opvoeding en verzorging van Eva.  
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Gewoon opvoeden is de basis. Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun 
kinderen. Door opvoedvragen te stellen en elkaar aan te spreken als iets niet goed gaat, willen we ervoor 
zorgen dat het gewone opvoeden weer in de belangstelling staat. De afgelopen jaren is gebleken dat er bij kleine 
problemen relatief snel richting hulpverlening wordt gegaan. Een goed voorbeeld hiervan is het feit dat er 
vroeger veel drukke kinderen waren. Tegenwoordig worden er bij drukke kinderen snel het etiket ‘ADHD’  
opgeplakt. Wat niet wil zeggen dat deze kinderen geen ADHD hebben, maar er wordt te snel en te vaak gekeken 
naar de hulpverlening. Het wil ook niet zeggen dat er bij gewoon opvoeden geen sprake kan zijn van licht 
pedagogische ondersteuning of preventieve ondersteuning. Wanneer er problemen zijn en de eigen kracht en 
sociaal netwerk zijn optimaal benut, moet er uiteindelijk hulp geboden worden.  
 
Ouders houden zelf regie op hulp (ondersteunen in plaats van overnemen)  
Pas wanneer het onontkoombaar blijkt dat er specialistische hulp nodig is omdat de problemen dusdanig 
complex zijn dat het gezin deze niet zelf, kan oplossen, pas dan wordt er gekeken naar de hulpaanbieders. Het is 
de bedoeling dat het gezin, zoveel als mogelijk, zelf de regie houdt op hun eigen hulp. Daarom is het belangrijk 
dat ouders en kinderen/jongeren betrokken worden bij hun eigen ondersteuningsproces. Daarbij wordt uitgegaan 
van hun eigen mogelijkheden om regie te voeren over hun eigen leven. Belangrijk aspect daarvan is dat het niet 
over ouders en kinderen gaat maar dat er met hen gesproken worden. De betrokkenheid van ouders, kinderen en 
hun sociale omgeving is cruciaal. Dit vraagt van ons als gemeente dat we de dialoog met ouders aangaan waar 
het gaat om het vormgeven van het lokale beleid.  
 
Uitgaan van kracht van organisaties 
Net zoals we uitgaan van de kracht van ouders en jeugd, gaan we uit van de kracht van de professionals. Zij 
krijgen de ruimte en het vertrouwen om hun werk zo goed en effectief mogelijk te kunnen doen. Dat betekent 
dat we sturen op het wat, het resultaat in plaats van dat we voorschrijven hoe het moet gebeuren.  
 
Sociaal netwerk  
 
Hoofddoelstelling  
‘Het versterken van het sociale netwerk van inwoners van de gemeente Goirle zodat zij in staat zijn om met 
behulp van dit netwerk zelfstandig te participeren in de samenleving.’   
 
De gemeente Goirle wil dit bewerkstellingen door de sociale samenhang te versterken. Voor veel problemen 
waarvoor nu een beroep gedaan wordt op de overheid of de zorgpartners, is vaak een betere, snellere en vaak 
goedkopere oplossing te vinden in de samenleving zelf. Hiervoor is een krachtige sociale structuur nodig. Sociale 
samenhang heeft betrekking op onderlinge contacten tussen mensen, de wijze waarop zij zich organiseren en 
hun integratie in de sociale omgeving. Om sociale samenhang te vergroten is het van belang dat burgers zich 
betrokken voelen bij elkaar. Als je elkaar kent, spreek je elkaar makkelijker aan en ben je eerder bereid om iets 
voor elkaar te doen (burenhulp / informele zorg). Hiermee ontstaat een sociaal netwerk waar mensen met een 
ondersteuningsvraag een beroep op kunnen doen.  
 
De onderlinge betrokkenheid van burgers begint bij ontmoeting. In de huidige maatschappij is het niet meer zo 
vanzelfsprekend dat mensen elkaar ontmoeten, vooral niet op wijk- en buurtniveau. Om deze reden is het van 
belang dat er in de nabije woonomgeving laagdrempelige en toegankelijke activiteiten zijn waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten. Het versterken van de sociale samenhang is niet alleen van belang voor het creëren van een 
sociaal netwerk voor mensen met een ondersteuningsvraag maar voor iedere inwoner van de gemeente.  
 
Kracht van de sociale omgeving van ouders en jongeren 
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Versterken van de (pedagogische) civil society: dit onderwerp zal transitiebreed worden opgepakt. Het gaat niet 
enkel om de versterking van de pedagogische civil society maar om het versterken van de civil society in het 
algemeen. In deze visie wordt vooralsnog  ingegaan op het versterken van de pedagogische civil society omdat 
we in deze visie gericht zijn op de jeugdzorg. Onder de 'pedagogische civil society' wordt verstaan: 
gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Dit betekent dat ouders, 
jongeren en buurtbewoners, maar ook familieleden, leraren, sportcoaches, kortom: burgers, op een zodanige 
manier onderling betrokken zijn dat het bevorderend is voor het opvoeden en opgroeien van kinderen en 
jeugdigen. Binnen een sterke sociale omgeving krijgen kinderen de meeste kans zich optimaal te ontwikkelen. 
De pedagogische civil society kan niet georganiseerd worden door de overheid of door instellingen. Wat wel 
kan, is het creëren van omstandigheden die uitnodigen tot kennismaking, dialoog, netwerkvorming en het 
ontwikkelen en uitvoeren van eigen initiatieven. Wanneer ouders/opvoeders elkaar ontmoeten en 
opvoedingsvragen uitwisselen ontstaat er een pedagogische civil society waarin ouders worden gestimuleerd 
om opvoeden zelf maar ook met elkaar te doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene voorzieningen en individuele voorzieningen 
 
Hoofddoelstelling  
De hoofddoelstelling met betrekking tot het aanbieden van algemene voorzieningen is drieledig: 
 Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente Goirle.  
 Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente Goirle.  
 Het versterken van de kracht van de samenleving.  
 
In de gemeente Goirle zijn veel algemene voorzieningen die gericht zijn op de eerste twee doelstellingen.  
Voorbeelden zijn het maatschappelijk werk, welzijns- en jongerenwerk en de huisartsenzorg.  
Binnen deze voorzieningen zijn veel professionals bezig met het bieden van ondersteuning aan mensen met een 
ondersteuningsvraag om de genoemde doelstellingen te bereiken. Afstemming hiertussen is van groot belang om 
een ondersteuningsvraag van mensen in veel gevallen gepaard gaat met problemen op verschillende 
leefgebieden. Hierdoor zijn er vaak meerdere personen betrokken bij een situatie. Ook heeft de problematiek 
meestal niet alleen betrekking op een individu maar op het gehele gezin. Afstemming binnen de keten en een 
systeembenadering (één gezin, één plan) is noodzakelijk.  
 

De pedagogische civil society is wellicht dichterbij dan u denkt:
 
“Wanneer ik wat later thuis ben van mijn werk, vraag ik soms de buurvrouw om mijn 
kinderen van school te halen. Meestal is dat geen probleem. We kennen elkaar goed en de kinderen vinden het een feest 
om bij haar te zijn.” 
(moeder van twee kinderen van 7 en 10 jaar) 
 
“Op de sportclub leer ik hoe je een voorbeeld kunt zijn voor jonge clubgenootjes. 
Dat je een ruzie oplost door samen te praten en geen scheldwoorden te gebruiken. 
Mijn voetbaltrainer, die bij mij in de buurt woont, vindt dit heel belangrijk.” 
(jongen, 12 jaar) 
 
“In onze cultuur wordt soms anders gedacht over opvoeden dan in de Nederlandse cultuur. Dat is wel eens lastig, ook 
voor onze kinderen. Sinds kort neem ik deel aan ‘opvoedparties’ bij andere ouders in de buurt. Dat is ontzettend leuk! 
Daar leer ik hoe andere ouders met lastige dingen in de opvoeding omgaan.” 
(Marokkaanse moeder, 42 jaar) 
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Binnen de gemeente Goirle zijn er al tal van initiatieven om afstemming in de keten te realiseren. Zo kennen we 
in Goirle het jeugdnetwerk 0-23 jaar (JNW). In dit netwerk zitten diverse hulpverleners (waaronder IMW, GGD, 
GGZ, onderwijs, huisarts, bureau Jeugdzorg, politie en jongerenwerk). Het jeugdnetwerk 0-23 is gepositioneerd 
als de BackOffice van het CJG. Wanneer de problemen op meerdere leefgebieden voorkomen en er zijn zorgen 
over de normale ontwikkeling en/of veiligheid van de kinderen kan een casus worden aangemeld bij het 
jeugdnetwerk. Dit kan gaan om problemen op gebied van opvoeding van een of meerdere kinderen, financiële 
problemen, huisvestingsproblemen, problemen met politie/justitie, problemen op school en de zogenaamde 
multiproblem gezinnen. De casussen worden aangemeld via het Zorg en Veiligheidshuis in Tilburg en daar wordt 
in kaart gebracht welke instanties betrokken zijn bij het gezin. Het doel van het jeugdnetwerk is informatie 
delen, het analyseren van de (probleem)situatie, maken van een plan van aanpak en hierbij prioriteiten stellen en 
zorgen dat de regievorming rondom hulpverlening wordt opgepakt en geborgd. Er wordt hierbij niet alleen 
gekeken naar de problematiek rondom een kind of jongere maar naar diens hele leefsituatie.  
 
Eén gezin, één plan: coördinatie van zorg  
Soms heeft een gezin veel problemen. Als dat zo is, dan zijn vaak meerdere hulpverleners werkzaam voor dat 
gezin. Deze hulpverleners zijn niet altijd van elkaars betrokkenheid en activiteiten op de hoogte. Hierdoor 
bestaat de kans dat zij langs elkaar heen werken en dus niet effectief samenwerken. Eén gezin, één plan moet 
ervoor zorgen dat in samenhang afgesproken wordt wat er moet gebeuren en wie wat wanneer doet voor het 
gezin. Eén gezin, één plan is het afstemmen van de hulp en zorg, die vanuit de verschillende voorzieningen 
geboden wordt. Deze hulp en zorg is erop gericht dat de gezinnen zo ondersteund worden dat zij de 
verantwoordelijkheid voor de opvoeding zo zelfstandig mogelijk kunnen dragen. De coördinatie richt zich zowel 
op de inhoud als de wijze van samenwerking tussen professionals. Eén gezin, één plan is niet vrijblijvend. Altijd 
moet duidelijk zijn welke instantie de functie van coördinator van de zorg vervult en daarmee verantwoordelijk 
is voor het goed verlopen van samenhangende ondersteuning in het gezin. 
 
Met de uitbreiding van het JNW naar 0-23 jaar en de aansluiting met het Zorg en Veiligheidshuis is er een goede 
basis voor het werken volgens de benadering één gezin, één plan. Dit gebeurt al zoveel mogelijk binnen de 
huidige mogelijkheden. Er zijn echter nog diverse verbeterpunten te noemen: 
 Toeleiding: er kan winst behaald worden bij het sneller inbrengen van casuïstiek; de drempel om een casus 

in te brengen is soms nog groot, waardoor er vaak lang wordt gewacht om een casus in te brengen. Juist 
door snel te handelen kan er grote winst worden behaald waardoor er minder zware hulp nodig is en minder 
hulpverleners bij betrokken zijn.  

 Omdat er nog sprake is van verschillende financieringen van zorg kan dit tot belemmeringen leiden bij het 
inzetten van de juiste hulpverlening. De transities bieden hierin kansen: doordat er minder indicerende 
instanties en geldstromen zijn kan de hulpverlening meer integraal worden aangepakt. Een goed voorbeeld 
hiervan is het aanstellen van een gezinscoach voor de gezinnen waar er echt sprake is van 
multiproblematiek. Deze coach kan dan naast het gezin staan en mandaat krijgen voor het inzetten en 
financieren van de juiste hulpverlening.   

 
 
 Aansluiting van afdeling sociale zaken van de gemeente Goirle: voor een integrale benadering van de 

problematiek is het van belang dat deze afdeling aansluit bij het Jeugdnetwerk. Meer gebruiken van Zorg 
voor Jeugd. Naast het Jeugdnetwerk wordt er in de gemeente Goirle gebruik gemaakt van de verwijs index 
risicojongeren (VIR) Zorg voor Jeugd. Dit is een landelijk digitaal systeem waarin hulpverleners meldingen 
kunnen doen over jongeren tot 23 jaar met problemen. Het komt regelmatig voor dat verschillende 
hulpverleners zich bezighouden met dezelfde jongere, organisaties werken daarbij nogal eens langs elkaar 
heen. Zorg voor Jeugd is opgezet om ervoor te zorgen dat hulpverleners sneller en makkelijker met elkaar in 
contact komen en informatie kunnen uitwisselen over behandelingen en resultaten. Hulpverleners in de 
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jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdzorg en bij justitie kunnen het systeem gebruiken. Het succes 
hangt direct samen met hoe en of het systeem wordt gebruikt en dit is zeer wisselend.  

 
Eén toegang, minder schakels, minder gezichten en snelheid   
In het huidige jeugdzorgstelsel is de toegang dusdanig georganiseerd dat je voor verschillende soorten jeugdhulp 
ook verschillende toegangen hebt. Eén toegang naar hulp en ondersteuning is het uitgangspunt, om het voor de 
inwoners van Goirle zo makkelijk mogelijk te maken en om integraal (ontkokerd) werken te 
faciliteren/stimuleren. De toegang is een voordeur waar  een inwoner met een ondersteuningsvraag zich meldt 
(of wordt gemeld). Hier wordt de integrale ondersteuningsbehoefte geformuleerd en wordt samen met de klant 
bepaald welke resultaten behaald moeten worden. Nu is het het moment om de toegang dusdanig te 
organiseren dat deze dichter bij de burger komt. De uitgangspunten voor de toegang tot de jeugdzorg zijn gelijk 
aan die van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning (keuzenota ‘Begeleiding van AWBZ naar Wmo’) , 
namelijk: 
 Toegang is op lokaal niveau en intersectoraal georganiseerd. 
 De toegang is onafhankelijk, laagdrempelig en herkenbaar. 
 Het gedachtegoed van De Kanteling staat centraal. Dit betekent dat er bij het vinden van de oplossingen 

aandacht is voor inzet van eigen kracht, sociaal netwerk en voorliggende en algemene voorzieningen.  
 
De keuzenota ‘Begeleiding van AWBZ naar Wmo’ is door de gemeenteraad van Goirle vastgesteld. Hierin wordt 
ook een voorschot genomen om de toegang tot jeugdhulp in de gemeente  ook te organiseren bij t Loket. 
Verdere uitwerking moet nog plaats vinden en gebeurt in de projectgroep ‘Inrichten van de toegang’ die medio 
februari gestart is.  
 
Hulp inzetten in de directe leefomgeving  
Wanneer het onontkoombaar is dat er professionele hulp wordt ingeschakeld dan zal deze hulp zoveel mogelijk 
in de direct leefomgeving van ouders en kinderen plaats vinden. Dus bijvoorbeeld in het gezin, op scholen, op 
kinderdagverblijven of in buurthuizen. Zo kan het beste worden aangesloten bij de leefomgeving van het kind en 
gezin. Uitgangspunt is dat dit ook zo moeten gelden voor specialistische vormen van zorg.  
Professionals in de directe omgeving van kind en gezin - zoals een leraar of leidster van een kinderdagverblijf – 
moeten worden ondersteund in het vinden van oplossingen dichtbij en in het zelf bieden van de juiste steun en 
stimulans aan een kind in zijn of haar omgeving. Dit betekent: 
 Dat er meer outreachend gewerkt moet worden zowel in de lichtere ondersteuning als in de meer 

specialistische zorg. 
 Dat er in de directe omgeving van kinderen (bijvoorbeeld door leerkrachten en leidsters op de kinderopvang) 

niet alleen goed gesignaleerd en verwezen wordt, maar dat de beroepskrachten ook handvaten aangereikt 
krijgen om kinderen op school of in de groep te steunen en stimuleren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofie (8): ‘Ik weet het nog precies. Papa en mama zorgden niet zo goed voor mij en m’n broertje. Papa was veel weg en 
mama lag vaak in bed. Ik moest zelf boterhammen smeren. Soms bracht ze me niet naar school. Mama wilde nooit dat 
we met andere kinderen speelden. Dat vond ze veel te druk. Ik voelde me best rot thuis. We kregen al een tijdje hulp 
van meneer Pim. Hij is gezinsvoogd. Meneer Pim vertelde dat ik bij andere mensen ging wonen, in een fijn pleeggezin. 
Omdat de problemen van papa en mama heel groot waren. Ik voelde me verdrietig, vond het raar en ook heel spannend. 
Tegelijk was ik een beetje opgelucht. Want misschien zou het nu wat beter gaan. Mijn ouders waren eerst boos. Ze 
wilden niet dat ik bij andere mensen ging wonen. Daarom dacht in het begin vaak: mag ik het hier wel leuk vinden? Ik 
moest ook wennen aan de nieuwe regels, het huis en de andere school. 
 
Heel vaak denk ik aan mijn papa en mama. Gelukkig zien we elkaar elke maand, ze zijn ook niet meer boos. Mijn jongere 
broertje woont in een ander pleeggezin. Hem zie ik ook vaak. Ik mag ook met andere kinderen spelen. Voor het slapen 
gaan klets ik altijd met mijn pleegmoeder over de dag. Dat is heel fijn. Ik ben niet meer zo vaak verdrietig. Hier kan ik 
veilig groot worden. 
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Lokaal versus regionaal  
 
Belangrijk om vooraf te weten is wat we regionaal willen oppakken en wat we lokaal binnen de gemeente 
Goirle doen. Hiervoor vormt de uiteindelijke wet een belangrijk kader. Maar de wet is nog in de maak waardoor 
het lastig is om hier al uitspraken over te doen. Je kunt als gemeente van alles willen maar als het wettelijk niet 
is toegestaan, dan is het onuitvoerbaar. Om enigszins een indruk te kunnen geven wat lokaal kan en regionaal 
moet, gaan we in deze visie uit van het afwegingskader dat door Hiemstra en De Vries in opdracht van het 
Ministerie van VWS is opgesteld. Dit afwegingskader is nog niet vastgesteld maar biedt inzicht aan de hand van 
argumenten (afwegingen) op welk niveau de toekomstige jeugdhulp het beste georganiseerd kan worden. Voor 
de gemeente Goirle is hierbij het uitgangspunt: ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’. In onderstaand overzicht 
zijn de overwegingen per ‘jeugdzorg-opgave’ in beeld gebracht.  
 
Het leidt tot de volgende afwegingen:  
 
OPGAVE NIVEAU VAN 

ORGANISEREN 
ARGUMENTEN / SPOTS  

Preventie en signalering Lokaal organiseren en 
inkopen. 

 Gaat over alle kinderen en gezinnen in de 
gemeente. 

 Preventieve aanbod is algemeen 
toegankelijk, laagdrempelig en dichtbij het 
kind/gezin georganiseerd.  

 Vindplaatsen zijn sterk verweven met lokale 
infrastructuur. 

 Lokaal organiseren maakt dat professionals 
goed zijn toegerust.  

Gezinsondersteuning via 
ambulante hulp  

Lokaal organiseren en lokaal 
of regionaal inkopen.  

 Groot deel van gezinnen heeft kortdurend en 
eenmalig ambulante hulp nodig. 

 Sociale omgeving benutten. 
 Wisselwerking tussen professionals (0/1e 

lijn) nodig voor juiste interventies. 
 
Inkoop (regionaal):  
 Aanbieders voor ambulante hulp veelal 

regionaal georganiseerd. 
 Financiële voordelen bij regionale inkoop. 
 Houdt altijd rekening met keuzevrijheid.  
 
Inkoop (lokaal): 
 Hulpverlening kan aansluiten bij lokale 

situatie.   
Intensieve hulp / 
specialistische hulp die 

Lokaal organiseren in sterke 
wisselwerking met 

 Lokaal organiseren zodat hulp binnen gezin 
kan plaats vinden. 
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ambulant geboden wordt regionaal/landelijk 
georganiseerde expertise en 
regionale inkoop. 

 
Inkoop regionaal: 
 Gespecialiseerde aanbieders zijn vaak 

regionaal georganiseerd. 
 Financiële voordelen. 
 Specialistische hulp niet altijd lokaal 

inkopen; weinig keus / slechte prijs 
kwaliteit. 

 Houdt altijd rekening met keuzevrijheid.  
Residentiële hulp Regionaal of landelijk 

organiseren en inkopen 
 

 Gaat over kinderen/gezinnen met ernstige 
(multi)problematiek (5% in Nederland). 

 Regionaal landelijk inkopen met koppeling 
lokaal organiseren van preventie en nazorg.  

 Om specialisten goed te benutten is grote 
schaal nodig. 

 Huidige specialisten zijn regionaal / landelijk 
georganiseerd. 

 Voldoende capaciteit beschikbaar zijn.  
Tijdelijke gezinsvervanging 
/ huis 

Regionaal of landelijk 
organiseren en inkopen. 

 Is onontkoombaar,  
 Kinderen hebben veel meegemaakt.  
 Veiligheid moet geborgd worden, 
 Verbinding blijven zoeken met lokale 

zorgaanbod, 
 Beter inzetten op eigen kracht.  

Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling en 
huiselijk geweld 

Regionaal organiseren, 
aansluiten bij lokale kennis. 

 Benut bekendheid huidige toegang 
 Voor bereikbaarheid en verwijzing geldt 

grote schaal. 
 Balans zoeken tussen regionaal organiseren 

en lokaal aan de slag.  
Justitiële maatregelen 
(jeugdbescherming en 
jeugdreclassering)  

Regionaal/landelijk 
organiseren en financieren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


