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Geacht college, 
 
Op uitnodiging van het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant-gemeenten informeren wij, 
bestuurscommissie Jeugd, u met deze informatiebrief over de stand van zaken Jeugdhulp in onze 
regio Hart van Brabant. U kunt deze informatiebrief gebruiken om uw raad te informeren over de 
stand van zaken Jeugdhulp. 
In juni 2015 heeft u van ons de eerste informatiebrief  ontvangen over de financiële analyse, 
uitgangspunten regionale inkoop, innovatie en jongerenparticipatie in het eerste kwartaal 2015. In 
de zomer ontving u informatie over de budgetplafonds en beschikbaarheid van Jeugdhulp. 
 
In deze brief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over: 

1. De stand van zaken contractering regionale Jeugdhulp 2015 en 2016 
2. Realisatie Jeugdhulp tot en met september 2015 
3. De innovatietrajecten 
4. Het actieplan jongerenparticipatie 
5. De planning  

De financiële analyse en besluitvorming over de herijking deelbegrotingen Jeugd 2015 en 2016 regio 
Hart van Brabant leggen we u separaat voor ter vaststelling.  
 
Wij hopen dat u met deze brief voldoende geïnformeerd bent en attenderen u nogmaals op onze 
periodieke nieuwsbrieven Samen voor de jeugd, beschikbaar via www.zorginregiohartvanbrabant.nl, 
rubriek Jeugdhulp/Nieuwsbrieven.  
 
Hartelijke groet, 
Namens de bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant 
 
 
Bernd Roks 
Voorzitter bestuurscommissie Jeugd regio Hart van Brabant 
 
 
 

  

http://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/
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1 Stand van zaken contractering 
 
Contractering regionale jeugdhulp  2015 - Plaatsingscoördinatoren  
Zoals we in eerdere brieven hebben aangegeven, heeft een aantal jeugdhulpaanbieders de afgelopen 
periode het met hen afgesproken budgetplafond bereikt. Deze aanbieders kunnen in 2015 geen 
gecontracteerde jeugdhulp meer leveren. Op 7 september jl. hebben we met een tiental 
jeugdhulpaanbieders verkend hoe we hiermee omgaan, in het belang van de jeugdigen. Eén van de 
voorstellen betrof het aanstellen van plaatsingscoördinatoren. Diezelfde maand zijn drie 
plaatsingscoördinatoren gestart om verwijzers (toegang/wijkteams, huisartsen en andere medisch 
verwijzers) van dienst te zijn bij het vinden van een (alternatieve) aanbieder. Deze coördinatoren 
kennen het gecontracteerde aanbod en kunnen adequaat adviseren over aanbieders die aansluiten 
bij de ondersteuningsbehoeften van de cliënt. De resultaten hiervan bespreken we in december 
2015/januari 2016.  
 
Contractering regionale Jeugdhulp  2016 - Stand van zaken 
Op 7 september jl. sloot de inschrijving voor regionale zorgaanbieders Jeugdhulp. Alle aanvragen - te 
weten verzoeken om verlenging van het contract 2015 en verzoeken van nieuwe aanbieders - zijn 
beoordeeld en getoetst aan de gestelde eisen. Voor een regionaal contract 2016 hebben 124 
organisaties in totaal 195 aanvragen ingediend; aanbieders konden voor verschillende soorten 
jeugdhulp inschrijven. Van hen voldeden 43 jeugdhulpaanbieders niet aan onze eisen. 
De relevante jeugdhulpaanbieders hebben we een voorlopige gunningsbrief gestuurd. Inmiddels 
hebben verreweg de meeste aanbieders ook de definitieve gunningsbrief ontvangen. Met een aantal 
(grotere) aanbieders worden nog (afrondende) gesprekken gevoerd. In november wordt de 
definitieve gunning afgerond en zijn er vragenuren gepland voor de jeugdhulpaanbieders met wie we 
in 2016 samenwerken. 
 
Het inkoopplan regionale jeugdhulp 2016 is te vinden op de website 
www.zorginregiohartvanbrabant.nl, rubriek jeugdhulp/regionale inkoop 2016. 
 

Op weg naar resultaatgestuurde inkoop Jeugdhulp 
Parallel aan dit traject bereiden we ons voor op de contractering van 2017. In 2016 maken we 
geleidelijk de overgang van productgerichte inkoop naar resultaatgerichte inkoop via zogeheten 
arrangementen van leefdomeinen en/of de meest voorkomende te bereiken resultaten. De 
uiteindelijk beoogde werkwijze in 2017. De resultaatgerichte inkoop van Jeugdhulp werken we 
momenteel samen met zorgaanbieders en andere betrokkenen uit. Met deze manier van 
contracteren kunnen we hulp en ondersteuning beter laten aansluiten op de veranderende 
maatschappij en zo de transformatie verder vormgeven. In 2016 treffen we de voorbereidingen om 
de nieuwe werkwijze naar verwachting in 2017 uit te voeren.  
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2 Realisatie tot en met september 2015 
In de informatievoorziening over de uitvoering van Jeugdhulp onderscheiden we twee belangrijke 
stromen: management-en beleidsinformatie. Managementinformatie gaat vooral over de geleverde 
ondersteuning in aantallen en de daaraan verbonden kosten. Beleidsinformatie geeft inzicht in de 
maatschappelijke indicatoren en effecten.  
 
Managementinformatie  
In de informatiebrief van juni jl. hebben we u geïnformeerd over de cijfers tot en met februari 2015. 
Hieronder leest u over realisatie tot en met september 2015, samengesteld op basis van de 
productiemonitor door JB Lorenz, de begroting (Jeugdzorg Plus, beschermd wonen en landelijke 
inkoop bij gebrek aan realisatiegegevens) en SVB-gegevens, beschikkingen en begroting (pgb). 
Het gaat hierbij nog steeds om een voorlopig beeld. De managementinformatie is nog niet volledig, 
omdat de informatiesystemen nog in ontwikkeling zijn: landelijke, die bij jeugdhulpaanbieders en 
gemeenten. Zo is bijvoorbeeld het landelijk gegevensknooppunt nog niet op orde. Om toch over de 
benodigde informatie te beschikken, zijn jeugdhulpaanbieders telefonisch bevraagd over de 
gerealiseerde productie. 
 
Realisatie t/m september 2015, Regio Hart van Brabant 
Op basis van de inzichten t/m februari 2015 werd in juni nog uitgegaan van een risico op 
overschrijding van de budgettaire kaders met 5,6 mln. De cijfers in de onderstaande tabel geven een 
kwantitatief beeld van de zorgkosten t/m september. Als we ervan uit zouden gaan dat 75% van de 
uitgaven in deze periode vallen, dan komen de uitgaven 4% hoger uit. Dit zou betekenen dat we als 
regio op het eind van het jaar 6,1 mln. euro tekort komen. In de risicoreserve is, na besluitvorming 
herijking 2015, een bedrag van circa 5,0 mln. euro beschikbaar voor het afdekken van tekorten op 
zorgkosten. Na verrekening risicoreserve resteert een tekort van circa 1,1 mln. euro. Nogmaals, dit is 
gebaseerd op een globaal beeld en een aantal vooronderstellingen, zoals realisatie pgb is gelijk aan 
de begroting). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Begroot 85.340.234  

Realisatie 67.359.433  

Realisatie % 79%
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Realisatie naar zorgsoort t/m september 2015, regio Hart van Brabant  
 

 
 

 
 
De realisatiecijfers zijn gespecificeerd naar zorgsoort. Voor de landelijke inkoop Jeugdhulp, Jeugdzorg 
Plus en de zorgcontinuïteit zijn de cijfers gebaseerd op de begroting. Ook voor pgb zijn we uitgegaan 
van de begroting (de beschikkingen liggen nu hoger en de verzilvering fors lager). De realisatiecijfers 
van j-GGZ, Jeugd- en opvoedhulp en Jeugdzorg AWBZ zijn gebaseerd op de productie-uitvraag door 
JB Lorenz. De cijfers in de bovenstaande tabel betreffen de realisatie tot en met september 2015.  
De onderstaande conclusies zijn gebaseerd op een extrapolatie hiervan naar het einde van het jaar. 
 
 
 
 
 
 

zorgsoort Realisatie

Jeugdzorg (ZIN) 3.522.598    

Jeugdzorg (PGB) 13.064.806  

Landelijke inkoop jeugdhulp (VNG 3,76%) 2.175.535    

Gecertificeerde Instellingen (GI) 8.908.172    

Jeugdzorg Plus 2.178.135    

Realisatie J-GGZ 14.994.312  

Realisatie J&O 15.410.439  

Jeugdzorg (ZIN) AWBZ 6.355.436    

"Zorgcontinuïteit" 750.000        

Totaal 67.359.433  
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Zonder volledig te zijn vallen een aantal zaken op1 : 

• J&O € 0,2 mln. lager dan begroot (€ 21,0 mln.) 
• J-GGZ  € 1,8 mln. lager dan begroot (€ 22,1 mln.) 
• (L)VB € 1,3 mln. hoger dan begroot (€ 7,3 mln.) 
• GI € 0,6 mln. hoger dan begroot (€ 10,9 mln.) 
• Jeugdzorg Plus conform begroting (€ 3,4 mln.) 

 
Dat de kosten soms hoger uitvallen dan begroot heeft te maken met de relatief hoge kosten die 
verbonden zijn aan verblijf in combinatie met zorgcontinuïteit. Gemeenten zijn in dit geval gebonden 
aan de oude afspraken die zijn gemaakt vóór 2015 met de verplichting deze te continueren in 2015 
zolang de indicatie duurt maar uiterlijk tot 31 december 2015. Zij kunnen niet sturen op deze kosten. 
 
Aandeel zorgcontinuïteit en nieuwe instroom tot en met september 2015 
Voor de Jeugd-GGZ hebben we een beeld van de zorgcontinuïteit en de nieuwe instroom. We weten 
dus welk deel van de jeugdhulp in het kader van zorgcontinuïteit overgedragen is vanuit 2014 en 
welk deel we zelf hebben beschikt.  
 
In onderstaande tabel is de verhouding zorgcontinuïteit vanaf 1 januari 2015 versus nieuw geopende 
producten na 1 januari 2015 inzichtelijk gemaakt. Het toont de mate waarin wij invloed hadden 
kunnen uitoefenen cq. uitgeoefend hebben op de omzet tot en met september 2015.  
 

 
(Tabel 4 rapportage JB Lorenz) 

 
In de regio Hart van Brabant valt gemiddeld 46% van het aantal producten onder de afspraken over 
zorgcontinuïteit. Deze 46% vertegenwoordigt 57% van de omzet in de regio Hart van Brabant, zoals 
tot en met 30 september 2015 is berekend. 
 
Beleidsinformatie  
De regionale Beleidsmonitor jeugdhulp, die GGD Hart voor Brabant voor onze regio samenstelt, en 
de landelijke VNG/KING-monitor (Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein) bieden ons 
beleidsinformatie. De regionale Beleidsmonitor is gebaseerd op de regionale beleidsdoelen 
jeugdhulp, ingedeeld naar vijf niveaus:  
 
1. Gebruik van jeugdhulp; 
2. Kwaliteit van jeugdhulp; 

                                                           
1
 Ten opzichte van budgetten per zorgvorm uit nog vast te stellen herijkte begroting 2015. Deze budgetten zijn 

bij begrotingsopstelling in het najaar van 2015 gebaseerd op voorlopige productiecijfers 2014. 
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3. Kwaliteit van het stelsel; 
4. Maatschappelijk potentieel; 
5. Maatschappelijk resultaat. 
 
In januari 2015 startte de GGD met een nulmeting over 2015. De tussentijdse resultaten zijn 
gebundeld in een factsheet en inmiddels op onderdelen aangevuld tot en met september 2015. De 
tussenresultaten zijn beschikbaar via een digitaal tijdschrift: http://www.jil.st/mF59CT .  

 
 
Een kleine greep uit de resultaten per niveau: 

1. Gebruik jeugdhulp: in de regio Hart van Brabant ontvangt 5,9% van de jeugdigen Jeugdhulp, 
jeugdbescherming en/of jeugdreclassering. Landelijk is dit 6,8%;   

2. Kwaliteit Jeugdhulp: 6,2% van de jeugdhulptrajecten wordt voortijdig beëindigd, eenzijdig 
door cliënt of aanbieder. Landelijk gaat het om 6,5% van de jeugdhulptrajecten; 

3. Maatschappelijk potentieel: 52 % van de ouders ondersteunt andere ouders bij het 
opvoeden;  

De resultaten worden ieder kwartaal aangevuld met nieuwe gegevens. De nulmeting 2015 wordt 
april 2016 gecompleteerd en afgerond. De Beleidsmonitor Jeugdhulp geeft in de daarop volgende 
kwartalen van 2016 inzicht in de verandering/ontwikkeling van de regionale beleidsdoelen Jeugdhulp 
(de 1-meting). De totale vervolgmeting is gereed in 2017. 
 
Pilot ‘Samen sturen op maatschappelijke resultaten’ 
Samen met het PON/Tranzo (Tilburg University), GGD Hart voor Brabant en jeugdregio Brabant 
Noord-oost voeren wij de meerjaren innovatiepilot ‘Samen sturen op maatschappelijke resultaten’ 
uit. Deze innovatiepilot wordt ondersteund door VNG en KING met cofinanciering en expertise op 
het gebied van monitoring Jeugdhulp. Momenteel wordt verkend hoe lokaal gewerkt wordt aan de 
vernieuwde manier van sturen: meer gericht op maatschappelijke resultaten en minder enkel op 
financiën en output.  
 
De innovatiepilot ‘Samen sturen op maatschappelijke resultaten’ moet leiden tot een passende, 
valide en betrouwbare meetmethode voor het in beeld brengen van de gewenste maatschappelijke 
resultaten. Het creëert een gezamenlijke leeromgeving waar - in de praktijk getoetste - kennis over 
de manier van sturen wordt gedeeld en geborgd. En op basis daarvan krijgen diverse partijen 
(regionale en lokale bestuurders en beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en 
jeugdzorgaanbieders) regelmatig handelingsperspectieven aangereikt voor het sturen op 
maatschappelijke waarde.  
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3 Innovaties regionaal en lokaal 
 
In overleg met jongeren, jeugdhulpaanbieders en zorgverzekeraars werken we op verschillende 
manieren aan de innovatie van Jeugdhulp. Enerzijds door innovatie toe te passen binnen het huidige 
zorg- en ondersteuningsaanbod. Anderzijds door regionaal en lokaal vernieuwing te stimuleren.  
 
Innovatie regionaal 
Op 11 december 2014 hebben we als bestuurscommissie besloten om in het kalenderjaar 2015 een 
bedrag van € 500.000  te reserveren voor het regionale traject Transformatie door Innovatie in de 
Jeugdhulp. In verband met de financiële risico's die verbonden zijn met het regionaal inkooptraject 
kiezen we bewust voor een geleidelijke start (inzet van € 500.000 ten opzichte van de regionale 
reservering voor innovatie ad € 3,5 miljoen).  
 
Bij het uitvoeren van de innovatie-opgave kiezen we voor de methodiek van de netwerkinnovatie, 
ontwikkeld op basis van het concept 'Innovatief innoveren'. Bij deze methodiek staat het gezamenlijk 
leren en doen centraal en waar inwonersparticipatie en het betrekken van onderwijs en onderzoek 
(‘quadrupple-play’2) een randvoorwaarde is. Door het verplicht betrekken van de verschillende partners in 
het netwerk en door openheid in het innovatieproces, voorkomt netwerkinnovatie dat aanbieders slechts 
vanuit hun eigen belangen vernieuwing initiëren. De gemeenten zijn in deze aanpak niet slechts 
opdrachtgever en subsidieverstrekker, maar partner. Wij zijn van mening dat de gevonden inzichten ook 
toepasbaar zijn binnen het domein van de Jeugdhulp en dat ze tot kwalitatief goede initiatieven en 
gedragen systeemveranderingen zullen leiden binnen de regio Hart van Brabant.  
 
Het Innovatienetwerk Jeugd van de regio Hart van Brabant heeft 18 september jl. de Social 
Innovation Award gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een organisatie of initiatief dat 
een toonbeeld van succesvolle Social Innovation is. Het Innovatienetwerk Jeugd raakt ook steeds 
meer bekend als een regionaal platform vóór en dóór jongeren, waar innovatieve ideeën op het 
gebied van jeugdhulp verkend en ontwikkeld worden. Iedereen kan een initiatief inbrengen: 
jongeren, ouders, professionals en managers van (jeugdhulp)aanbieders en maatschappelijke 
organisaties en commerciële partijen.  
 
Het Innovatienetwerk organiseert elke zes weken een bijeenkomst waar initiatiefnemers hun idee 
kunnen pitchen. Met minimaal 50% +1 van de stemmen uit de zaal krijgen de initiatiefnemers een 
budget van € 10.000 plus honderd dagen tijd om het idee verder uit te werken onder leiding van een 
startteam. Na honderd dagen volgt een nieuwe presentatie, waarna de initiatiefnemers met 
voldoende stemmen het idee verder ontwikkelen. Hiervoor is een bedrag van € 25.000 beschikbaar. 
Na de ontwikkelfase moet het initiatief in principe levensvatbaar zijn, dat wil zeggen dat het 
(zelfstandig) uitgevoerd kan worden. 
 
Meerwaarde voor de regio 
Het Innovatienetwerk vormt een plaats waar innovatieve ideeën op een laagdrempelige manier 
ontwikkeld worden. Het principe van 'trial and error' leidt ertoe dat innovatieve producten in korte 
tijd geoptimaliseerd worden en dat ‘kinderziektes’ al in een vroeg stadium getackeld kunnen worden. 
Achterliggende gedachte is dat een deel van deze producten de weg vindt naar het reguliere aanbod 
en dat daarnaast een (aanzienlijk) deel zelfstandig, dus zonder gemeentelijke subsidiering, verder 

                                                           
2 Quadrupple play betekent een uitbreiding op de bekende triple-play of triple-helix. De vier partners in deze aanpak zijn inwoners, 
professionals/aanbieders/ondernemers, onderwijzers/onderzoekers en de overheid. 
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gaat. Dat past uitstekend binnen de filosofie van de 
transities van meer zelfredzaamheid en participatie van inwoners. 
 
Online platform 
Om het netwerk te verbreden en initiatieven te ondersteunen is een online platform geïntroduceerd: 
de digitale community. Op dit platform kunnen innovatieve ideeën worden gedeeld en verkend. 
Daarnaast biedt het een podium voor mensen die op zoek zijn naar versterking van hun team of 
input om hun ideeën verder te ontwikkelen. Het kan hierbij gaan om de introductie van een geheel 
nieuw product, maar ook om de introductie van nieuwe methodes of productelementen. 
 
Verkenningstrajecten 
Tot en met oktober 2015 zijn er vijf 
verkenningstrajecten in gang gezet. Eén van de 
meest recente goedgekeurde initiatieven betreft 
een traject voor jonge asielzoekers. Op dit 
moment worden er vooral activiteiten op het 
opvangterrein georganiseerd. Dit initiatief is erop 
gericht om deze jongeren vooral buiten de muren 
van de opvang te laten meedoen, via bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk of het ontmoeten van maatjes. 
Een ander initiatief betreft het koppelen van een 
coach aan jongeren die de leeftijd van achttien 
jaar bereiken. De jongere zelf kiest zijn coach uit. Een aantal jongeren met jeugdhulp valt na hun 
achttien jaar tussen wal en schip, doordat begeleiding stopt of in andere vorm wordt voortgezet, met 
als gevolg problemen op het gebied van inkomen, huisvesting, scholing en werk. Dit initiatief beoogt 
deze ‘kwetsbare’ jongeren te ondersteunen. 
 
Ontwikkeltrajecten 
Inmiddels is er één ontwikkeltraject toegekend: YouthforYouth. De initiatiefnemers maken op korte 
termijn met het begeleidingsteam een voorstel voor de verdere invulling van het traject. 
YouthforYouth ontwikkelt een app waarmee jongeren met problemen (de zogenaamde ‘strijders’) 
contact kunnen leggen met ervaringsdeskundige jongeren uit de Jeugdhulp (de zogenaamde 
‘matties’). De strijders kiezen zelf hun mattie en beslissen zelf of het contact via de app of telefonisch 
verloopt. Eventueel is ook face to face-contact tussen mattie en strijder mogelijk. Het idee achter 
YouthforYouth is dat jongeren makkelijker met andere, ervaringsdeskundige jongeren over hun 
problemen praten dan met oudere mensen, die zelf bovendien vaak geen ervaringsdeskundige zijn.  
Het laatste nieuws kunt u terug lezen op de website www.zorginregiohartvanbrabant.nl. De volgende 
bijeenkomst van het Innovatienetwerk is op 10 december 2015. 
 
Innovaties lokaal 
Maar gemeenten stimuleren ook lokale initiatieven voor vernieuwing. Alle regiogemeenten hebben 
in 2015 lokaal de de (nieuw samengestelde) toegang/wijkteams voor ondersteuningsvragen 
versterkt. Deze versterking is vooral gericht op deskundigheidstraining en het werken met 
vernieuwende aanpakken binnen de toegang/wijkteams. Om gezinnen een meer passende en 
sluitende aanpak te bieden, met de meest logische oplossingen rondom het gezin als uitgangspunt 
(meer maatwerk).  
 
 
 
 
 
Daarnaast werken we lokaal op verschillende wijze aan vernieuwing, bijvoorbeeld door: 

http://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/


 

 
 

10 

 scholen te ondersteunen met een gedragscoach, 
bedoeld voor onderwijzers en ouders die te maken hebben met kinderen met 
gedragsproblemen. Dit loopt via de pilot T-Kompas voor het samenwerkingsverband met scholen 
(Tilburg); 

 een nieuwe aanpak van resultaatgericht inkopen (lokale jeugdhulp in combinatie met Wmo op 
subregionaal niveau (Dongen, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Goirle); 

 herijking van de zorgstructuur onderwijs en schakelfunctionarissen (gericht op de samenwerking 
van partners onderwijsveld, gemeente en jeugdhulp in het kader van passend onderwijs en 
transitie jeugdhulp(Oisterwijk en Dongen); 

 versterking van de eerste lijn bij het jeugd en jongerenwerk (Waalwijk); 

 extra aandacht te geven aan een dreigend tekort aan pleegoudergezinnen. Hiervoor is 
aanvullend campagne gevoerd om meer pleegouders te vinden(Tilburg en Dongen); 

 jongeren te trainen in het geven van gastlessen aan onder andere leeftijdsgenoten om 
problemen onder jongeren te voorkomen, de jongeren worden getraind en begeleid door 
Zorgbelang Brabant (Tilburg).  

 

 
4 Actieplan Jongerenparticipatie 

Ook de afgelopen maanden hebben we samen met het netwerk 'Samen voor de jeugd' ontmoetingen 
georganiseerd. De ontmoetingen zijn gericht op het delen van de ervaringen met Jeugdhulp en het 
verzamelen van ideeën, volgens de netwerkaanpak die we hebben beschreven in het actieplan 
Jongerenparticipatie. In de praktijk ervaren we een enorme betrokkenheid en bereidheid bij 
jongeren, cliëntvertegenwoordigers en andere betrokkenen om hun verhalen te delen. Eén van de 
meest genoemde thema’s is het 18 jaar worden en de veranderingen waarmee een jongere met 
jeugdhulp op dat moment te maken krijgen. Samen met jongeren hebben we de folder ‘Jeugdhulp en 
18 worden - Waar moet je allemaal aan denken' gemaakt, met praktische informatie voor jongeren 
en ouders. Jongeren en ouders blijven meedenken over dit thema 18 jaar worden. In gesprekken met 
hen hebben we hier nadrukkelijk aandacht voor. 
 
Een ander thema dat jongeren noemen die bij een jeugdhulpaanbieder als Kompaan en De Bocht 
verblijven, zijn de veranderingen in de woongroepen, wisselingen in begeleiders en de hiermee 
samenhangende verplaatsingen. Verder leveren de ontmoetingen veel inzicht in de kracht van 
jongeren en de diversiteit van persoonlijke omstandigheden, die maken dat jongeren  ondersteuning 
of hulp nodig hebben of zelfs (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Als regio Hart van Brabant halen we 
steeds meer ervaringsverhalen ‘op’, laten jongeren zelf hun verhaal vertellen. Ook deze verhalen 
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vergroten ons inzicht in mogelijke achtergronden. De 
verhalen maken de organisatie en inkoop van jeugdhulp ‘levend’. De verhalen ontsluiten we onder 
andere in onze nieuwsbrief Samen voor de jeugd: in de rubriek 'Het verhaal van … '. Daarnaast geven 
we jongeren zelf steeds vaker het podium, gevraagd en ongevraagd. Zo zijn we gestart met het 
trainen van jongeren in het geven van gastlessen aan gemeenten en onderwijs, een idee van 
jongeren zelf. Onderdeel van de training is het samenstellen van een programma langs gemeenten – 
ook gericht op raadsleden – en scholen. Een try out is inmiddels gepland in samenwerking met 
Fontys Hogeschool.  

 
De afgelopen periode hebben we het project Pop Up 
Conversation en drie Speak & Eat-sessies 
georganiseerd. Aan deze projecten nemen jongeren, 
bestuurders en ambtenaren van de gemeenten deel. 
Artikelen hierover zijn in de nieuwsbrief verschenen. 
Bij zowel Pop Up Conversation als Speak & eat zijn er 
speeddates en staan de persoonlijke verhalen. Veel 
jongeren gebruiken het moment ook om ervaringen of 
zorgen onder de aandacht te brengen en daarmee de 
vraagstukken voor ons te concretiseren.  
 
 
Met ouders hebben we in oktober het spel ‘Een 
steekje los’ gespeeld, over psychische problematiek 
bij kinderen, en wat dat betekent voor het gezin. 
Ook hier werd het '18 jaar worden' genoemd (o.a. gebrek aan passende huisvesting voor jongeren) 
en de gemengde gevoelens die deze ouders hebben bij diagnose van hun kinderen. Een diagnose van 
een psychiater geeft duidelijkheid, maar ouders maken zich tegelijkertijd zorgen over de betekenis 
voor de toekomst van het kind. De ouders ervaren de bredere kijk van professionals als positief, er 
wordt meer dan voorheen naar de samenhang met andere problemen gekeken.  
 
Tot slot, een vooruitblik op jongerenparticipatie de komende periode: 
 

 Workshop jongerenparticipatie tijdens het K2 slotevent 'Alles voor jeugd', op 12 november 
j.l. 

 Publicatie van het citatenboekje ‘Jonge Blik’, het project met Fontys waarin eerstejaars 
studenten pedagogiek in juni verhalen hebben opgetekend van jongeren. Uit deze verhalen 
hebben we samen met Fontys zo'n dertig citaten gebundeld; citaten die een blik werpen op 
de leefwereld van jongeren. Tijdens het K2-slotevent 'Alles voor jeugd' presenteren we dit 
boekje. Uiteraard hebben we exemplaren voor gemeenten en netwerkpartners en komt er 
een digitale versie beschikbaar. 

 Het project ‘Jonge Blik’ wordt structureel ingebed in het onderwijsprogramma van Fontys 
Pedagogiek. In samenwerking met de regio Hart van Brabant wordt de les waarin studenten 
jongeren interviewen uitgebreid met selecteren van – voor onder meer beleidsmakers – 
waardevolle citaten.   

 We zijn gestart met de Pilot 'Mijn andere thuis', met onder meer een app waarmee jongeren 
in pleegzorg hun ervaringen met ons delen. In deze pilot werken we samen met onder meer 
Kompaan en De Bocht en de William Schrikker Groep. Tijdens de kick off in oktober 2015 
namen we deel aan gesprekken met pleegkinderen en de kinderombudsman, over innovatie 
in de pleegzorg. Naast onze regio neemt gemeente Leiden deel aan de pilot 'Mijn andere 
thuis'. 

Taal van de jongeren, al snapchattend ontdekt 

 - Pop Up Conversation 
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 Op 20 november 2015 (Kinderrechtendag) 
organiseert de Jongerenraad van Kompaan en De Bocht samen met Tilburg namens de regio 
Hart van Brabant een middag over de kinderrechten. Een van de jongeren geeft een 
presentatie over het Kinderrechtenverdrag, en zij en andere jongeren beantwoorden vragen 
van aanwezigen.  

In 2016 zetten we de netwerkaanpak in jongerenparticipatie voort en intensiveren we gesprekken 
met ouders. We verbreden Speak & Eat sessies naar andere doelgroepen en verkennen met jongeren 
samen hoe de jeugdhulp te innoveren.  

 
5 Planning 

In de vorige hoofdstukken hebben we u inhoudelijk geïnformeerd over een aantal belangrijke 
onderwerpen. Op de website www.zorginregiohartvanbrabant.nl en de nieuwsbrieven ‘Samen voor 
de Jeugd’ kunt u de meest actuele ontwikkelingen volgen. Gemakshalve hebben we de planning van 
activiteiten en mijlpalen van de genoemde onderwerpen op een rij gezet. In onderstaande tabel ziet 
u de processtappen, inclusief de geplande besluitvorming.  
 
Onderwerp Actie Wanneer  Raad 

Financiën 

 Zienswijze ontwerp-kaderbegroting 2016 van de 
Regio Hart van Brabant  

15 juli 2015  Zienswijze 

 Herijking deelbegroting Jeugd 2016regio Hart van 
Brabant  

december 2015 Besluitvormend 

 Herijking deelbegroting Jeugd2015 regio Hart van 
Brabant  

december 2015 Besluitvormend 

Contractering regionale Jeugdhulp 2016 

 Voorlopige gunning september 2015 Informerend   

 Definitieve gunning  november 2015 Informerend 

 Start pilot arrangementen januari 2016 Informerend 

Innovatie regionaal 

 Bijeenkomsten innovatienetwerk 10 december 2015 Informerend 

Informatievoorziening 

 Productiecijfers tm september 2015 (in deze 
informatiebrief) 

november 2015 Informerend 

 Beleidsmonitor 2015 april 2016 Informerend 

Jongerenparticipatie 

 K2 slotevent 'Alles voor jeugd' 12 november 2015 Informerend 

 Kinderrechtendag, Kennismakerij in Tilburg  20 november 2015 Informerend 

 Speak& Eat-bijeenkomsten 17 en 14 november, 
afsluiting op 18 
januari 

informerend 

 Week tegen de kindermishandeling 16 t/m 21 november Informerend 

 Start Pilot Mijn andere thuis (pleegzorg) November 2015 Informerend 

  

 


