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Doelen en ambities  

Beslispunt 1 

 

 

Beslispunt 2 

 

Het regionale beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant stellen we vast voor 

de periode 2015 tot en met 2017. Voor deze periode stellen we ons de volgende 

doelen: 

 

1. Gebruikers van het jeugdhulpaanbod zijn tevreden over bejegening en 

ondersteuning.  

2. De aangeboden ondersteuning is passend en effectief (naar professionele 

maatstaven). 

3. Het gebruik van specialistische hulp (behandeling, verblijf) gaat omlaag, 

ten gunste van lichte vormen van hulp (ambulant, tijdig, effectief).  

4. De frontlijn schakelt met inzet van ketenregie aantoonbaar sneller op en 

af, resulterend in kortere doorlooptijden van het specialistisch aanbod. 

5. Minder jeugdigen krijgen een maatregel op last van de kinderrechter, ten 

gunste van het aantal jeugdigen en gezinnen dat hulp op vrijwillige basis 

ontvangt.  

6. Professionals in en om het jeugdveld handelen aantoonbaar volgens de 

Meldcode Kindermishandeling. 

Dit Beleidskader en de daarin opgenomen besluiten wordt in 2017 geëvalueerd. 

Speciale aandacht geven we hierbij aan de gekozen vorm van regionale 

samenwerking op het beleidsterrein jeugdhulp, zoals bepaald in de hiervoor 

overeengekomen gemeenschappelijke regeling. 
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Inleiding 

De tekortkomingen van de huidige jeugdhulp 

De inrichting en de werking van de hulp, ondersteuning en zorg aan de jeugd zullen de komende tijd 

ingrijpend veranderen. De besluitvorming over een nieuw wettelijk kader (de Jeugdwet) is in 

afronding en houdt in dat vanaf 1 januari 2015 alle jeugdhulp bij de gemeenten wordt 

ondergebracht. Het gaat daarbij om middelen en bevoegdheden voor alle vormen van hulp en zorg 

voor jeugd en gezin die nu zijn belegd bij provincie, rijk en zorgverzekeraars. Dus inclusief 

specialistische hulp als jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg), jeugd-vb (verstandelijke beperking) 

en gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen. Aanleiding voor deze grote 

verandering is het onvoldoende functioneren van het huidige stelsel (zie ook de memorie van 

toelichting bij de Jeugdwet): 

- Een te grote druk op gespecialiseerde zorg, met onvoldoende gebruik van preventieve en lichte 

ondersteuning, van zorg en van de kracht van de jeugdige zelf en zijn sociale omgeving; 

- Tekortschietende samenwerking rond kinderen en gezinnen, door aansturing vanuit 

verschillende bestuurslagen en verschillende wettelijke systemen. En door deze aansturing 

gescheiden financieringsstromen en verantwoordelijkheden; 

- Afwijkend gedrag wordt onnodig gemedicaliseerd; 

- Extra kosten door deze werkwijzen en knelpunten. 

 

 

Fundamentele verandering van het sociale domein 

Door de taken en bevoegdheden voor genoemde jeugdhulp over te brengen naar de gemeenten, en 

deze samen te voegen met hun bestaande verantwoordelijkheid voor voorzieningen voor jeugd en 

gezin, wordt integrale inzet voor jeugd en gezin echt mogelijk. Waarbij we ook de andere 

leefdomeinen kunnen betrekken. 

De decentralisatie van de jeugdhulp past in de komende, grote veranderingen in het brede sociale 

domein: de decentralisatie AWBZ naar gemeenten (en aanpassingen Wmo) en de decentralisatie van 

werk en inkomen (Participatiewet). Ook de veranderingen binnen het onderwijs, invoering van een 

nieuw stelsel passend onderwijs, zijn relevant. 

Gezamenlijke uitgangspunten hierbij zijn: 

- Eigen kracht en het sociale netwerk moeten eerst worden aangesproken voordat een beroep 

wordt gedaan op publiek gefinancierde middelen. Het accent ligt op participatie in de 

samenleving; 

- Voorkomen dat hulpverleners langs elkaar heen werken: ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ is 

algemeen uitgangspunt voor het sociale domein. 

 

De gemeenten in Midden-Brabant (Regio ‘Hart van Brabant’) hebben deze samenhang van de 

decentralisaties al eerder erkend. Dit heeft vooral invloed op de vormgeving, inrichting en werking 

van de frontlijn en de toegang en wijze waarop de gemeenten sturen op samenhang van de 

uitvoering. Ook de overgangsmomenten tussen de stelsels (18-/18+) zijn een specifiek 

aandachtspunt. 

     i 
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De bezuinigingstaakstelling 

De decentralisatie van de jeugdhulp gaat gepaard met een efficiencykorting en levert zo een bijdrage 

aan de landelijke bezuinigingstaakstellingen. Het Rijk heeft nu besloten tot oplopende 

kortingspercentages op het macrobudget van 4% in 2015, 8 % in 2016 en 15% in 2017. Deze 

bezuinigingstaakstellingen én de daadwerkelijke omvang van het macrobudget staan najaar 2013 

echter nog niet vast. Naar verwachting komt hierover (pas) in de meicirculaire 2014 duidelijkheid. 

 

Samenwerkende gemeenten 

De wet stelt samenwerking tussen gemeenten verplicht voor beleid en inkoop van onderdelen van 

het gedwongen kader: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, het Advies- en Meldpunt Huiselijk 

geweld en Kindermishandeling (AMKHK) en gesloten jeugdhulp. Deze samenwerking zorgt 

bovendien voor voldoende daadkracht bij het organiseren en inkopen van specifieke zorgvormen 

voor zwaardere problematiek. De Hart van Brabant-gemeenten hebben eind mei 2013 het Rijk 

aangegeven dat zij in deze samenstelling de samenwerking aangaan voor deze vormen van 

Jeugdhulp.  

 

De doelstellingen 

In het voorjaar van 2012 hebben we als gemeenten de uitgangspunten en doelstellingen vastgelegd 

in het regionaal Transitieplan Jeugd, deel 1 de Uitgangspunten (zie bijlage 3). Hieruit komen de 

volgende beleidsdoelen voort voor de periode 2015 tot en met 2017: 

 

1. Gebruikers van het jeugdhulpaanbod zijn tevreden over bejegening en ondersteuning.  

2. De aangeboden ondersteuning is passend en effectief (naar professionele maatstaven). 

3. Het gebruik van specialistische hulp (behandeling, verblijf) gaat omlaag, ten gunste van lichte 

vormen van hulp (ambulant, tijdig, effectief).  

4. De frontlijn schakelt met inzet van ketenregie aantoonbaar sneller op en af, resulterend in 

kortere doorlooptijden van het specialistisch aanbod. 

5. Minder jeugdigen krijgen een maatregel op last van de kinderrechter, ten gunste van het 

aantal jeugdigen en gezinnen dat hulp op vrijwillige basis ontvangt.  

6. Professionals in en om het jeugdveld handelen aantoonbaar volgens de Meldcode 

Kindermishandeling. 

 

De Jeugdwet gaat naar verwachting in per 1 januari 2015. Op dat moment worden de gemeenten 

volledig verantwoordelijk voor hun nieuwe taken. Het is belangrijk dat zij zich hier tijdig op 

voorbereiden. Ook moeten we de veranderingen en innovaties die we met de decentralisatie van de 

jeugdhulp voor ogen hebben, meteen na 1 januari 2015 inzetten.  

 



Beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant 
 

 

 

Hart van Brabant  Beleidskader Jeugdstelsel 2015-2018 Pagina 11 

 

 

 

Disclaimer 

Dit beleidskader is een volgende stap op weg naar een verantwoorde transitie en transformatie. 

Met een belangrijke kanttekening. Het beleidskader hebben we gemaakt in een periode waarin er 

nog veel financiële onzekerheden zijn: over het macrobudget dat in 2015 beschikbaar is, en in 

relatie daarmee, over de beschikbare budgetten voor gemeenten en regio. Ook de kosten en het 

huidige gebruik van bij de transitie betrokken voorzieningen, zijn nog niet voldoende betrouwbaar 

in beeld. De besluiten en voornemens in dit beleidskader zijn daarom onder voorbehoud van 

voldoende middelen. 

De Hart van Brabant-gemeenten nemen de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldig transitie- en 

transformatieproces. Een dynamisch proces met een complex veld van vele spelers en belangen, 

en een beperkte voorspelbaarheid van de effecten van interventies, maatregelen en besluiten door 

gemeenten. Het beleidskader is het resultaat van inzichten tot nu toe; bij de invoering kunnen we 

op onderdelen bijstellen op basis van voortschrijdend inzicht. Het beleidskader is richtinggevend en 

voorschrijvend, maar niet in beton gegoten. Dat betekent ook dat we in de invoeringsfase (ruwweg 

de periode 2014 tot 2018) stevig zullen monitoren welke verschuivingen optreden, de gewenste 

effecten zullen bevorderen en maatregelen nemen om ongewenste effecten te neutraliseren. 

 

Beleidskader 

Het Beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant is een kaderstellende notitie waaraan we ons als 

samenwerkende gemeenten in de regio Hart van Brabant verbinden. Het is te zien als een 

regionaal programma van eisen; op basis hiervan contracteren de gemeenten gezamenlijk 

aanbieders voor het leveren van opvoed- en opvoedhulp, jeugd-geestelijke gezondheidszorg en 

zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking. 

De notitie is deels ook kaderstellend voor het gemeentelijk beleid en regelgeving rondom het 

lokale aanbod voor jeugdigen en opvoeders. Hierbinnen hebben gemeenten voldoende ruimte om 

dit beleid individueel en op de lokale maat in te vullen. Zo kan het stelsel aansluiten bij lokale 

vragen en behoeften en de lokale (beleids)context, terwijl het tegelijkertijd voldoet aan de eisen 

die gemeenten met elkaar hebben afgesproken. 
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Het beleidskader is een vervolg op eerder vastgesteld beleid en oriëntaties door de gemeenten in 

Hart van Brabant, zoals het Regionaal Transitieplan Jeugd Midden-Brabant (december 2011) en het 

Functioneel Ontwerp Jeugdstelsel Hart van Brabant (februari 2013); en wat betreft de oriëntaties 

de Richtingwijzer (december 2012) en de raadpleging van verschillende veldpartijen (uitgevoerd in 

2012, rapportage gereed april 2013). 
 

Met het beleidskader geven we als gemeenten sturing aan de inrichting van het stelsel. Het is de 

basis voor de contractering van aanbieders en voorzieningen. Het beleidskader bepaalt bovendien 

hoe we als gemeenten met elkaar samenwerken. De bijbehorende thema’s zijn in het Functioneel 

ontwerp terug te vinden in de horizontale pijl: van gemeenten naar instellingen. 
 

Het beleidskader geeft ook richting aan de regionale afstemming en gezamenlijke 

beleidsontwikkeling met de andere decentralisaties (Maatschappelijke ondersteuning/AWBZ en 

Participatie). Hierbij volgen we de lijnen die bij bespreking van het BMC-rapport ‘Kader en Kansen…’ 

tijdens de Hart van Brabant-dag van december 2012 zijn onderschreven.  
 

De decentralisatie van de Jeugdhulp gaat er vanuit dat gemeenten op onderdelen samenwerken bij  

ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen, de uitvoering van 

kinderbeschermingsmaatregelen, en de jeugdreclassering. Voor het juridisch gedwongen kader zal 

de wet samenwerking tussen de gemeenten in regionaal verband opleggen. Deze samenwerking ligt 

ook voor de hand bij zeer specialistische vormen van hulp, die wordt geboden door regionale 

voorzieningen, maar ook door bovenregionale en landelijke partijen. 
 

De gemeenten hebben bij de vaststelling van het Functioneel ontwerp (2013) al een belangrijke basis 

gelegd voor dit regionale beleidskader en voor de onderwerpen waarop zij gaan samenwerken. 
 

In het beleidskader is een overzicht van beschikbare financiële middelen opgenomen, en inzicht in 

het actuele gebruik van voorzieningen door cliënten uit de betrokken negen gemeenten. 

 

Samenspel met aanbieders 

De gemeenten voeren al sinds een vroeg stadium van de voorbereiding van de transitie overleg 

met aanbieders van jeugdhulp. Aanbieders hebben initiatieven genomen om hun visie en positie te 

verhelderen. Eind 2011 publiceerde het zogenoemde ‘Grand Comité’ van samenwerkende 

aanbieders
1
 een manifest, waarin zij aansloten bij de bestuurlijke uitgangspunten voor de transitie 

van de gezamenlijke gemeenten (Regionaal transitieplan jeugd Midden-Brabant d.d. december 

2011). De gemeenten hebben de aanbieders nadrukkelijk gevraagd om te komen tot een 

samenwerkingsvorm ‘met een hoge bindingsintensiteit’, om zo de samenhang en continuïteit in de 

uitvoering te vergroten, en het aantal gesprekpartners te verkleinen.  
 

Een verdere oriëntatie van zowel de gemeenten als de aanbieders resulteerde in juni 2013 tot  

presentatie van de verder uitgewerkte visie van de aanbieders: “Op weg naar een andere 

jeugdzorg in het Hart van Brabant”. Deze presentatie werd positief ontvangen; de wethouders 

hebben de gezamenlijke aanbieders verzocht een en ander verder concreet te maken voor een 

bestuurlijk vervolg in het najaar van 2013. De wethouders hebben daarbij de aanbieders een aantal 

                                                                 
1
 Bureau Jeugdzorg Midden-Brabant, De Twern, GGD Hart van Brabant, IMW en Kompaan en de Bocht 
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aandachtspunten meegegeven voor onderdelen van het te maken voorstel, te behalen resultaten 

en de samenhang tussen de verschillende deelsectoren (horizontaal) en in de keten (verticaal). 
 

De opdracht om voor 31 oktober 2013 transitie-arrangementen te maken, waarin de continuïteit 

van zorg gewaarborgd wordt in de overgang van 2014 naar 2015, gaf een impuls aan de 

samenwerking met de aanbieders. De negen colleges van B&W hebben het Regionaal Transitie 

Arrangement inmiddels vastgesteld (als bijlage 2 opgenomen in dit beleidskader).  

In oktober 2013 presenteerden de aanbieders van specialistische jeugdhulp, de ‘Samenwerkende 

Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant’
2
 een verder uitgewerkt voorstel (bijlage 1).  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 bespreken we de lokale spelregels voor de hulp die de gemeenten aan kinderen, 

jongeren en ouders willen bieden. Hoofdstuk 2 gaat in op de inrichting van het Jeugdstelsel, de 

toegang tot hulp en de functies van de frontlijn. En de rol en positie van huis- en jeugdarts, onderwijs 

en kindercentra. Hoofdstuk 3 gaat over de organisatie van en de werkwijze binnen het gedwongen 

kader. In hoofdstuk 4 definiëren we het regionale aanbod en beschrijven we globaal in welke mate 

daar nu gebruik van wordt gemaakt.  

In hoofdstuk 5 gaan we in op de kwaliteit van hulp: welke eisen stellen we aan aanbieders en 

professionals? Hoofdstuk 6 beschrijft de positie van de cliënt. In hoofdstuk 7 beschrijven we de 

gemeentelijke verantwoordelijkheden en zogenoemde ‘governance’. Hoofdstuk 8 gaat in op inkoop, 

contracteren en financiën. Hoofdstuk 9 richt zich op risicobeheersing en solidariteit. In hoofdstuk 10 

beschrijven we welke afspraken we maken over sturing en verantwoording. Hoofdstuk 11 gaan we in 

op beleidsinformatie, monitoring en advisering. Hoofdstuk 12 bespreken we op welke wijze we 

willen innoveren en in hoofdstuk 13 komen de overgangsmaatregelen aan bod. 

 

Aan het eind van elk hoofdstuk en een aantal paragrafen vindt u een opsomming van afspraken 

(beslis- en actiepunten) die de gemeenten samen maken. In de hoofdstukken treft u verder oranje 

en blauwe kaders aan. De oranje kaders geven weer wat het Functioneel ontwerp over het thema 

van het hoofdstuk zegt. In de blauwe kaders vatten we de essentie samen van de Jeugdwet het 

specifieke thema. 

 

In de bijlagen vindt u de uitgangspunten uit het Regionaal Transitieplan Jeugd Midden-Brabant, de 

kern van het concept Convenant Escalatieprocedure en de kwaliteitseisen jeugdhulp uit de 

concept-Jeugdwet. Aan het slot hebben we een begrippenlijst opgenomen. 

 

Het beleidskader is het kader van de negen gemeenten in de regio Hart van Brabant: Dongen, Gilze 

en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk voor de 

periode 2015 tot en met 2017. 

 

Waar we in de wij-vorm spreken, bedoelen we de negen gemeenten. En waar we over de burger of 

medewerker als ‘hij’ spreken, doen we dit voor de leesbaarheid; uiteraard kan dit ook een vrouw zijn. 

                                                                 
2
  Amarant, GGz Breburg, Kompaan en De Bocht, Novadic Kentron, Bureau Jeugdzorg Midden-Brabant, De la Salle en 

De Hondsberg 
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 Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

Eigen kracht, zelfoplossend vermogen 

“Wijze waarop de hulpvrager door aanbieders (beroepskrachten) wordt gestimuleerd of aangesproken om 

eigen mogelijkheden (of mogelijkheden uit de directe omgeving) te benutten voor de oplossing van 

(ervaren) problemen.” 
 

De gemeente bevordert de toepassing van de principes van eigen kracht en eigen regie in de relatie met 

burgers die om ondersteuning of hulp vragen. Beroepskrachten weten hoe ze de kracht van het sociale 

netwerk en vrijwillige inzet kunnen benutten. 

- M

et aanbieders maakt de gemeente afspraken over toepassing van genoemde principes op operationeel 

niveau, in de uitvoering van ondersteuning, zorg of behandeling. 

- D

e gemeente stelt als eis dat de jeugdige en/of het gezin door de verantwoordelijke beroepskracht altijd 

actief wordt betrokken (en geïnformeerd) over relevante beslissingen, en die keuze in principe zélf maakt. 

- O

p plekken waar burgers hun ondersteuningsvraag stellen, beoordelen beroepskrachten actief het 

zelfoplossend vermogen van de burger en diens omgeving, stimuleren en vullen aan waar nodig (te weten 

bij onvoldoende regie- of zelfoplossend vermogen). Een regionaal instrument voor vraagverheldering 

(incl. beoordeling eigen kracht en regisserend vermogen) is in ontwikkeling. 

 
1. Spelregels lokaal  

Lokale spelregels voor de ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders.  

Herkenbaar, bereikbaar en gericht op versterken van de eigen kracht en de sociale 

omgeving. 

 

Eigen kracht, zelfredzaamheid en regie 

Wij gaan uit van de eigen kracht van de burger. Dit is een belangrijke verandering van de transitie 

én transformatie van het jeugdstelsel; het terugleggen van de regie bij de burger en cliënten en het 

versterken van hun eigen mogelijkheden en die van de directe omgeving. We willen het nieuwe 

jeugdstelsel daadwerkelijk opbouwen vanuit het ‘gewone’ leven. Ondersteuningsaanbod, 

organisatie en beleid zijn gericht op de dagelijkse praktijk van kinderen, jongeren en ouders en hun 

sociale netwerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Het belang van de (pedagogische) sociale omgeving 

Kinderen groeien op in een sociale omgeving die van cruciale invloed is op hoe het kind zich 

ontwikkelt. Het is essentieel dat kinderen, jongeren en ouders bij alledaagse en concrete vragen 

vanuit die omgeving steun ervaren. Voor de ontwikkeling van kind en gezin is ruimte en uitdaging 

in de omgeving nodig om te spelen, leven en bewegen.  

 

1 
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Pedagogische civil society               Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

“Gemeenschappelijke informele activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen, al dan niet 

in georganiseerd verband.” 

De gemeenten investeren in de pedagogische civil society door: 

- initiatieven van burgers op het gebied van opvoeden en opgroeien te faciliteren en te ondersteunen; 

- afspraken met lokale voorzieningen te maken over hun bijdrage aan het stimuleren en faciliteren van de 

(pedagogische) civil society; 

- afspraken maken met aanbieders over het benutten van vrijwillige inzet.  Inzet van en samenwerking met 

vrijwilligers(organisaties) op cliëntniveau kan onderdeel uitmaken van het aanbod; 

- vrijwilligersorganisaties te ondersteunen in de ontwikkeling en uitvoering van hun eigen jeugdbeleid, 

inclusief de mogelijkheid om te signaleren en door te geleiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de sociale omgeving te versterken en hierin te investeren, wordt het ‘gewone leven’ het 

eerste vangnet voor kinderen, jongeren en ouders. Dat betekent een veilige, stimulerende en 

corrigerende omgeving creëren met partijen die daarin een rol hebben: kinderopvang, school, 

wijkverpleging, buurthulp, kinder- en jeugdwerk, welzijnswerk, maar ook kerk/pastoraal werk, 

moskee, sportclub en muziekvereniging, sleutelpersonen in de wijk, ervaringsdeskundigen en 

lokale middenstanders. En waarbij ook het meedoen van ‘kwetsbare’ kinderen, jongeren en ouders 

aan het gewone dagelijkse leven wordt bevorderd. 

 

Preventie en signalering 

Kinderen, jongeren en ouders hebben vragen, ervaren problemen bij het opgroeien en opvoeden 

of kunnen even niet volledig meedoen. Preventieve activiteiten zoals het aanbieden van informatie 

en advies, kunnen helpen om problemen voor te zijn of erger te voorkomen.  

 

 

 Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

Preventie en signalering 

Preventie: “Inhoud van activiteiten die gericht zijn op het (vroegtijdig) voorkomen van problemen waar geen 

individuele hulpvraag aan ten grondslag ligt.” 

 

Onder (collectieve) preventieve activiteiten verstaan we het aanbieden van informatie en advies. Door: 

- als gemeente en/of via een of meer aanbieders actief en outreachend (ook digitaal) informatie en advies aan 

te bieden over opvoeden en opgroeien, incl. de gevraagde maximale inzet van eigen kracht en eigen 

verantwoordelijkheid; 

- de functie informatie en advies te beleggen bij ten minste één voor burgers herkenbaar en laagdrempelig 

punt. Dat kan een bestaande plek zijn. 
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Wat zegt de Jeugdwet? 

Het college is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat jeugdhulp op een laagdrempelige en 

herkenbare manier wordt aangeboden en te allen tijde bereikbaar en beschikbaar is in situaties 

waar onmiddellijke uitvoering van taken is geboden. 

De gemeenteraad stelt periodiek een beleidskader en -plan vast dat de hoofdzaken bevat van 

het door de gemeente te voeren beleid voor preventie en jeugdhulp, de uitvoering van 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

 

 

Het signaleren én bespreken van vragen, problemen en zorgen is cruciaal. Signaleren kan iedereen. 

Beroepskrachten die te maken hebben met jeugdigen, hebben die verantwoordelijkheid in ieder 

geval, net als het signaleren en handelen bij kwetsbare of bedreigende situaties. 

 

 
 

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft scherp aan welke verantwoor-

delijkheid beroepskrachten en organisaties op dit punt hebben. Gemeenten verwachten naleving 

van de wet en een effectieve implementatie door de partijen die zij financieren. Daarnaast hebben 

de beroepskrachten de verantwoordelijkheid om risico’s te melden in de Verwijsindex Zorg voor 

Jeugd. Het Rijk legt aansluiting van de gemeenten op de Verwijsindex Risicojeugd (VIR) op. Om aan 

deze eis te voldoen continueren we de in de regio ingevoerde verwijsindex, en zien we toe op het 

gebruik ervan. 

 

Toereikende ondersteuning  

 

3
 

 

 

 

 

 

 

We organiseren de ondersteuning en hulp aan kinderen, jongeren en ouders herkenbaar en 

bereikbaar. Dit doen we door een deel van deze ondersteuning lokaal, in onze eigen gemeente, en 

vooral op maat te organiseren voor onze eigen burgers. Centraal staat het tijdig signaleren en een 

zo vroeg mogelijke, en zo licht en kort mogelijke interventie. Dat vraagt van beroepskrachten dat 

zij tijdig signaleren, in gesprek gaan en zo nodig ondersteuning inzetten. Ondersteuning die de 

burger zo snel mogelijk in de eigen kracht zet en het sociaal netwerk activeert of versterkt.  

                                                                 
3
 Niet de letterlijke tekst vanuit de jeugdwet, het geeft de essentie weer. 

 Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

Signalering 

Signaleren is het bespreken van zorgen over jeugdigen en gezinnen, en handelen wanneer de veiligheid van 

een jeugdige in het geding is of in geval van huiselijk geweld. Hoe de beroepskracht moet handelen is 

afhankelijk van de beroepsgroep en organisatorische setting. 

 

- Signalering is een opdracht aan alle beroepskrachten die vallen onder de Wet Meldcode. 

Deze beroepskrachten zijn verplicht te handelen wanneer zij vermoeden dat de veiligheid van een jeugdige 

in het geding is, of wanneer sprake is van huiselijk geweld.  

- De beroepskrachten geven invulling aan bemoeizorg en gaan ‘erop af’ (moeten kunnen doorpakken daar 

waar sprake is van weigering of zorgmijding bij ernstig vermoeden dat niet meewerken tot verergering zal 

leiden). 

- Vrijwilligers(kader) bij sport- en andere verenigingen worden door of in opdracht van de gemeente actief en 

outreachend geïnformeerd over de plek (persoon) waar ze terecht kunnen met eventuele zorgen en 

signalen/meldingen. 
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Waar die eigen kracht tekortschiet, of de veiligheid van kinderen en jongeren in het geding is, 

wordt snel gehandeld of ingegrepen. 

Binnen de regio Hart van Brabant hebben we de gezamenlijke ambitie dat in 2020 10% minder 

kinderen, jongeren en ouders dan in 2013, gebruik hoeven te maken van belastende, 

gespecialiseerde en kostbare hulp. Om dat te bereiken maken we met elkaar verplichtende 

afspraken over onze investering in een effectief en passend lokaal aanbod. In dat basisaanbod 

worden ten minste de volgende functies uitgevoerd: 

• Voorlichting, advies en informatie; 

• Signaleren en vraagverheldering; 

• Lichte ondersteuning van gezinnen en jongeren; 

• Toeleiding naar gespecialiseerde zorg, zoals diagnostiek en observatie, specialistische hulp 

en justitiële maatregelen; 

• Coördinatie van ondersteuning en/of zorg waar meerdere partijen betrokken zijn bij één 

gezin en waar het oplossend vermogen van de opvoeder(s) of jeugdige(n) tekortschiet. 

 

Beslispunten 

3. Elke gemeente van Hart van Brabant heeft een toereikend basisaanbod aan 

ondersteuning voor kinderen, jongeren en ouders. De gemeenten in Midden-

Brabant zorgen er voor dat (voorgenomen) keuzes voor het basisaanbod in 2014 

zijn gemaakt en vastgelegd in een (concept-)lokaal jeugdplan 2015-2018, met de 

mogelijkheid om, indien nodig het plan jaarlijks aan te passen. 

 

4. De gemeenten toetsen onderling de lokale plannen voor de jeugd en 

bovenvermelde afspraken, met als doel van elkaar te leren en inzicht te krijgen in 

de wisselwerking tussen lokale inzet en regionale aanspraken op regionaal 

ingekocht specialistisch jeugdaanbod. 
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2. Inrichting van het Jeugdstelsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1  Frontlijn en de toegang tot ondersteuning en hulp 

De nieuwe Jeugdwet verplicht gemeenten om de ondersteuning en hulp die kinderen, jongeren en 

hun ouders nodig hebben, ingekocht of gecontracteerd te hebben. Deze ondersteuning en hulp 

moet kwalitatief en kwantitatief toereikend zijn. De gemeenten bieden deze hulp en 

ondersteuning aan op een laagdrempelige en herkenbare manier, op plaatsen waar kinderen, 

jongeren en ouders zich bevinden, elkaar ontmoeten, wonen en naar school gaan. 

 

De frontlijn 

Omdat niet iedereen de weg naar hulp goed weet te vinden, of niet de kracht heeft om hulp te 

zoeken of te vragen, richt elke gemeente een ‘frontlijn’ in. Deze frontlijn moet de ondersteuning 

voor burgers waarborgen. De frontlijnmedewerkers gaan af op vragen en signalen en leiden 

burgers snel toe naar passende ondersteuning. Met een goede beoordelingswijze bekijken zij 

samen met de burger wat nodig is, wat de burger zelf kan en/of hoe hoog de urgentie is. De 

medewerkers pakken door wanneer sprake is van weigering of zorgmijding. 

Is specialistische hulp nodig dan vindt er eerst vraagverheldering en meervoudige oordeelsvorming 

plaats en daarna doorgeleiding naar specialistisch hulpverlening. Indien nodig doet de medewerker 

melding bij de Raad voor de Kinderbescherming of het AMHK. Deze functie ‘toegang’ tot 

specialistische hulp is belegd bij de frontlijn.  

 

Het merendeel van de kinderen, jongeren en ouders is gebaat bij lichte en lokale ondersteuning en 

hulp. Gemeenten hebben daarom de vrijheid om een frontlijn in te richten die past bij de lokale 

omstandigheden. Hoe de frontlijn wordt vormgegeven, bijvoorbeeld als loket of wijkteam, wie aan 

de frontlijn deelneemt en welke organisatie(s) verantwoordelijk is (zijn), kan per gemeente 

verschillen. 

We hebben als regio Hart van Brabant over een aantal onderdelen van de frontlijn regionale 

afspraken gemaakt. Hiermee willen we waarborgen dat de aanspraak op dure, regionaal 

ingekochte (jeugd)zorg evenredig is vanuit de verschillende gemeenten. 

Daarnaast willen we het beroep op specialistisch aanbod verminderen, duidelijkheid over 

casusregie en ervoor zorgen dat daar waar specialistische hulp wel nodig, deze snel wordt ingezet.  

 

2 
 Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

- Gemeenten dragen zorg voor de inrichting van een frontlijn van generalisten, die eenduidig en methodisch 

verantwoord acteren. Op basis van regionale functie-eisen is er ruimte voor lokaal maatwerk: de 

vormgeving (organisatie) van de frontlijn. We onderzoeken nog nader of en welke functie de momenteel 

regionaal georganiseerde toegangen hierbij kunnen hebben. 

- De beroepskrachten in de frontlijn hebben in ieder geval een signaleringsopdracht (veiligheid) en 

handelingsruimte om snel en passend ondersteuning te bieden met als doel de kwetsbare burger terug in 

zijn eigen kracht te zetten. De frontlijn biedt toegang tot het aanbod. 
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De regionale afspraken over de frontlijn gaan over:  

- de minimaal in te richten functies; 
- het gebruik van de instrumenten ‘quickscan’ en ‘integrale vraaganalyse’; 
- het mandaat. 

 

Functies in de frontlijn 

Regionaal is afgesproken dat de frontlijnmedewerkers een minimum aantal functies uitvoeren, 

deze zijn verder lokaal in te vullen. Het gaat om de volgende functies: 

• Vraagverheldering 

De vraag of vragen van de burger snel en gedegen helder krijgen. Hiervoor gebruiken we de 

‘quickscan’, eventueel aangevuld met de ‘integrale vraaganalyse’ en ondersteuning van een 

specialist.  

• Bepaling van benodigde ondersteuning 

De frontlijnmedewerker maakt, zoveel mogelijk samen met de burger, een beoordeling en 

bekijkt wat de burger zelf kan, wat het sociale en het vrijwilligersnetwerk kunnen bijdragen, 

welke aanvullende ondersteuning wenselijk c.q. noodzakelijk is. De frontlijnmedewerker 

schakelt een specialist in als er specialistische kennis en expertise nodig is voor een goede 

beoordeling van de benodigde ondersteuning. 

 Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

- De beroepskrachten in de frontlijn hebben in ieder geval een signaleringsopdracht (veiligheid) en 

handelingsruimte om snel en passend ondersteuning te bieden met als doel de kwetsbare burger terug in 

zijn eigen kracht te zetten. De frontlijn biedt toegang tot het aanbod. Taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van deze beroepskrachten worden nader beschreven. 

- Een burger kan toegang krijgen tot lichte (enkelvoudige, goedkope, voldoende beschikbare) ondersteuning 

op basis van het (gewogen) oordeel van de beroepskracht in de frontlijn, met als competenties een brede 

blik, kijkt naar het hele systeem (gezin), gaat na wat de burger zelf kan, bepaalt welke ondersteuning nodig 

is, en zorgt dat de regie (zoveel mogelijk) bij de burger blijft en zo nodig één casemanager wordt 

aangewezen 

- De beroepskracht in de frontlijn bepaalt ook wanneer er méér nodig is en zorgt voor een passend vervolg. 

Een passend vervolg kan zijn: nadere diagnostiek ten behoeve van aanvullende specialistische hulp of 

behandeling/verblijf, crisisopvang, jeugdbescherming. 

Het passende vervolg kan ook door de beroepskracht in de frontlijn worden uitgevoerd; inzetten van 

bemoeizorg kan in bepaalde omstandigheden ook een passend vervolg zijn. 

- Als het regisserend of zelfoplossend vermogen van jeugdige en/of gezin tekortschiet (mogelijk bij 

meervoudige hulp- en ondersteuningsvragen, waarbij ook meerdere hulpverleners betrokken zijn) kan een 

casemanager worden toegewezen. De wijze waarop het casemanagement wordt belegd, bevoegdheden 

mandaat worden nader uitgewerkt. Hierbij zal ook (verandering van de) werkwijze rond het 

signaleringssysteem Zorg voor Jeugd worden betrokken. 

- De gemeenten bepalen gezamenlijk het mandaat van de beroepskracht in de frontlijn met betrekking tot 

de ondersteuning die op grond van diens oordeel ingezet kan worden, afgebakend naar inhoud en omvang 

(kosten), inclusief de rol die de beroepskracht speelt bij het bewaken van de kwaliteit van het geleverde 

aanbod (vanuit cliëntperspectief) in relatie tot de kosten. Hierbij is afstemming met Wmo/AWBZ, werk en 

inkomen en (passend) onderwijs belangrijk aandachtspunt. 
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• Uitvoeren of regelen van benodigde ondersteuning  

De frontlijnmedewerker biedt (binnen het mandaat) zelf ondersteuning of zet gewenst aanbod in. 

• Toegang tot specialistische (jeugd)hulp 

De frontlijnmedewerker is de toegang tot specialistisch aanbod. Hij bepaalt welk aanbod de 

burger kan afnemen op grond van het regionaal (en lokaal) afwegingskader en werkwijze. En 

biedt de burger keuze als er meerdere vormen van aanbod aanwezig zijn. 

• Regievoering 

Kan het gezin zelf de regie niet op zich nemen, dan voert de frontlijnmedewerker de 

casusregie of belegt deze, in overleg met het gezin, bij een andere betrokkene. 
 

De instrumenten quickscan en integrale vraaganalyse 

In de frontlijn is een goede beoordelingswijze nodig om te bekijken wat er nodig is, wat de burger 

zelf kan en/of hoe hoog de urgentie is. De frontlijnmedewerker gebruikt hierbij de instrumenten 

quickscan en de integrale vraaganalyse. De instrumenten zijn regionaal en in samenspraak met 

beroepskrachten in het veld ontwikkeld. De gemeenten stellen deze aan beroepskrachten 

beschikbaar.  

 

Het mandaat 

De frontlijnmedewerkers hebben het mandaat van de gemeente om snel en direct, zonder 

tussenkomst van anderen, passende ondersteuning in te zetten. Zij kunnen direct doorverwijzen 

naar vrij toegankelijk aanbod. Dit is aanbod voor advies en informatie, ambulante trainingen en 

cursussen, ambulante behandeling en begeleiding tot een bedrag van € 3.000,-- per traject (zie 

volgende paragraaf voor toelichting). 

De medewerker maakt op grond van kwaliteit-kostprijs een afweging welk aanbod passend is. Het 

uitgangspunt hierbij is: zo min mogelijk, zoveel als nodig. 

De frontlijn kan snel specialistische kennis inroepen voor consultatie en advies. Specialistische 

kennis wordt altijd ingeschakeld bij (een vermoeden van) verslaving, verwaarlozing en 

kindermishandeling, tienerzwangerschap, loverboys en psychiatrische problematiek bij ouders 

en/of het kind. Ook het inzetten van specialistische hulp of verzoek om een justitiële maatregel, 

gebeurt altijd in overleg met een specialist.  

 

Specialistische hulp 

Voor de uitvoering van het mandaat is het belangrijk dat er een duidelijke afbakening is tussen de 

vrij toegankelijke en specialistische hulp. Onder specialistische hulp verstaan we hulp die een 

specialisme vraagt omdat: 

- het specifieke problematiek betreft; 

- het besluit ingrijpend is (bijvoorbeeld een uithuisplaatsing of aanvraag voor 

ondertoezichtstelling); 

- de stapeling van problematiek een gecombineerde aanpak vraagt. 

 

Specialistische hulp is dus alle regionaal ingekochte hulp (zie schema hoofdstuk 3.1): observatie, 

diagnostiek, daghulp, verblijf, meervoudige of gespecialiseerde ambulante behandeling en 

(verzoek tot) een maatregel in het gedwongen kader. Voor crisishulp en melding bij AMHK wordt 

een uitzondering gemaakt omdat deze direct en zonder schakel ingezet moet kunnen worden. 
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Voor een duidelijke afbakening van specialistische hulp hanteren we ook een kostprijsnorm; hulp 

met een kostprijs boven de € 3.000,--
4
 per traject valt onder specialistische hulp.  

De gemeenten monitoren in 2015 de effectiviteit van deze afbakening van specialistisch hulp. En 

op basis van ervaringen bekijken we of we deze moeten bijstellen. Criterium is dat hulp goed 

toegankelijk blijft en waar nodig snel ingezet wordt. 

 

Beslispunten 

 

Actiepunten 

• De kwaliteiten van de frontlijn zijn voor een deel nieuw ten opzichte van de huidige inrichting 

van hulp en zorg. Regionaal zijn daarom de volgende gezamenlijke acties nodig
5
: 

- Bepalen van gewenste mandaten en procedures voor de beroepskrachten vanuit de (drie 

decentralisaties-brede) frontlijn naar het specialistische aanbod; 

- Wervingsprocedure voor de drie decentralisatie-brede functies waarbij gemeenten kiezen 

om geheel, gedeeltelijk of niet mee te doen met de wervingsprocedure. 

                                                                 
4
  Dit bedrag is gebaseerd op enerzijds de jeugdmonitor van 2011 waarin de gemiddelde ggz-kosten voor 

tweedelijnszorg zonder verblijf per cliënt is bepaald op € 2.400 (SCP en Cebeon, 2013) en de factsheet van 
GGZ Nederland waarin gemiddelde kosten van € 2.830 voor ambulante hulpverlening wordt genoemd. Ter 
vergelijk de gemiddelde kosten voor jeugdbescherming € 5.400 en jeugdreclassering € 4.500 per cliënt. 

5
  Zie notitie Bijeenkomst Regionale afspraken 3 D-inrichting Frontlijn Midden-Brabant 8 oktober 2013. 

5. Elke gemeente in de regio Midden-Brabant richt een frontlijn in met minimaal 

de volgende hoofdfuncties: 

a. Vraagverheldering, met toepassing van de regionaal ontwikkelde 

instrumenten ‘quick scan’ en ‘integrale vraaganalyse’; 

b. Bepalen van benodigde ondersteuning; 

c. Uitvoeren of regelen van ondersteuning; 

d. Toegang tot gespecialiseerde (jeugd)hulp; 

e. Regievoering. 

 

6. De frontlijn krijgt van gemeenten het mandaat voor het toewijzen van hulp uit 

het vrij toegankelijke basisaanbod én van specialistische hulp. Toewijzing van 

specialistische hulp gebeurt altijd na overleg tussen de frontlijnmedewerker en (een 

of meer) leden van het specialistisch team. Meervoudige oordeelsvorming is een 

voorwaarde voor het inzetten van specialistische hulp. 

 

7. Voor het mandaat van de frontlijn maken de  gemeenten onderscheid tussen 

vrij toegankelijk aanbod en specialistisch aanbod. Voor de afbakening hanteren we 

vooralsnog als richtlijn een bedrag van  € 3.000,-- per traject. Beargumenteerde 

uitzonderingen zijn mogelijk; hiervoor geldt een regionale meldplicht. In 2015 

monitoren we de effectiviteit van deze afbakening en bekijken we of deze in 2016 

bijgesteld moet worden. 
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2.2   De toegang tot specialistische hulp 

 

Binnen het nieuwe stelsel werken we integraal en systemisch, over de grenzen van de sectoren en 

domeinen heen: opvoed- en opgroeihulp, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, werk en 

inkomen. De ‘winst’ hiervan is minder overlap van aanbod en een effectievere inzet.  

Een goede verbinding tussen de frontlijn en specialistisch aanbod maakt dat specialistische kennis 

snel en doelgericht beschikbaar is, er een goede beoordeling van de vraag gemaakt wordt en 

specialistische hulp snel en effectief ingezet wordt. Het op- en afschalen van hulp gebeurt snel en 

effectief.  

 

We richten de verbinding tussen frontlijn en specialistisch aanbod als volgt in. De frontlijn bestaat 

uit generalisten die gebruikmaken van elkaars kennis en expertise over alle leefdomeinen. Omdat 

slechts een klein deel van alle hulpvragers specialistische hulp nodig heeft, maakt de specialist 

geen onderdeel uit van de frontlijn. Als de frontlijnmedewerker inschat dat dergelijke hulp 

wenselijk of noodzakelijk is, schakelt hij een specialist in. De specialist zet desgevraagd en waar 

nodig zijn kennis en expertise in. 

 

In de regio komt een team van specialisten beschikbaar. De specialisten in dit team 

vertegenwoordigen de diverse specialistische zorg (psychiatrie, verstandelijke beperkte zorg, 

verslavingszorg e.d.) en leefdomeinen. Dit is geen statisch team met dito overlegstructuur, maar 

een pool van medewerkers die snel, flexibel en outreachend beschikbaar zijn.  

De frontlijnmedewerker beoordeelt samen met één of meer specialisten van het team over het 

doorverwijzen naar specialistisch aanbod of het terugverwijzen naar de frontlijn en aanbieders van 

hulp in het voorliggend veld. Hun oordeel en deskundigheid is nodig om te bepalen welke hulp 

nodig is, maar ook door wie en waar die hulp geleverd kan worden.  

 

Toegang Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

Een burger kan toegang krijgen tot zwaardere, intensievere, duurdere en/of schaarse vormen van jeugdhulp 

op basis van het (gewogen) oordeel, gebaseerd op multidisciplinaire oordeelsvorming; onderdeel van de 

oordeelsvorming is een bezoek van de professional aan de jeugdige en/of het gezin in de eigen context. 

Hoe deze oordeelsvorming wordt georganiseerd en verbonden kan worden met de zorg of behandeling is 

onderwerp van (nog te voeren) gesprek van gemeenten met aanbieders en nog te maken (lokale) keuzes.  
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De frontlijnmedewerker is het aanspreekpunt voor het gezin en zal in samenspraak met de cliënt, 

hulp op- en afschalen. Deze medewerker blijft om die reden ‘eigenaar’ van de casus en 

aanspreekpunt, ook als specialistische hulp wordt toegewezen. Deze functie wordt overgedragen 

bij steekhoudende argumenten, bijvoorbeeld bij meerjarig verblijf in een voorziening. 

 

De huidige aanbieders in Midden-Brabant hebben voorstellen gedaan over de inrichting en 

werkwijze van het specialistisch team, door hen het ‘schakelpunt’ genoemd. We werken dit samen 

met de aanbieders verder uit.  

 

Sturing op instroom en budget 

In de regio Hart van Brabant willen we het gebruik van ondersteuning en hulp, en in het bijzonder 

specialistische vormen van jeugdhulp, beperken. Dit bereiken we door te investeren in de eigen 

kracht en het zelfoplossend vermogen van burgers. Maar ook door het inrichten van een frontlijn 

als schakelpunt en drempel naar specialistische hulp. Om de hulp daadwerkelijk en het hele jaar 

door te kunnen leveren, is sturen op de instroom (de toegang) cruciaal. De frontlijn wordt 

verantwoordelijk voor het reguleren van de instroom en – waar mogelijk – het beheer van het 

budget. Zij krijgt daarvoor informatie over de kostprijs van trajecten en over het gebruik binnen 

hun werkgebied. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het gebruik van aanbod en voor 

monitoring van en sturing op het budget. 

 

Ook willen de gemeenten voorkomen dat beroepskrachten, bij het adviseren over en inzetten van 

met name specialistische hulp, het aanbod van de eigen instelling voorrang geven. Daarom zijn 

binnen het specialistenteam verschillende disciplines vertegenwoordigd en bewaakt de 

frontlijnmedewerker op casusniveau het onafhankelijke oordeel.  
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Gemeenten toetsen achteraf op basis van registratie op een hoger aggregatieniveau of zich 

opvallende patronen voordoen en geven waar nodig sturing (zie ook hoofdstuk 11: 

beleidsinformatie, monitoring en advisering). 

 

Actiepunt 

• De gemeenten onderzoeken eerst hoe en op welke schaal het specialistisch team wordt 

ingericht en georganiseerd, voordat zij gaan contracteren en afspraken maken over de 

financiering. De gemeenten stellen randvoorwaarden op waaraan het specialistisch team moet 

voldoen. Een voorstel voor de inrichting, werkwijze en positionering van het specialistisch team 

maken we in samenspraak met de aanbieders.  

 
 

2.3  Rol en positie van de huisarts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen of problemen over ziekte en 

gezondheid. Huisartsen, en vooral ook praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners, zoeken steeds 

vaker de vraag achter de vraag en dragen bij aan praktische oplossingen voor niet-medische 

vragen. Huisartsen hebben in hun spreekuur te maken met veel vragen en problemen waar zij zelf 

het antwoord niet op kunnen geven, maar waar de gemeente en de ‘patiënt’ wel mee aan de slag 

kunnen. Omdat huisartsen de poortwachters van de zorg zijn, kennen zij veel zorgaanbieders in de 

wijk en daarbuiten. Het is daarom van groot belang dat de huisartsen weten welke zorg en 

ondersteuning de gemeente biedt, zodat zij hun patiënten adequaat kunnen helpen en soepel 

doorverwijzen. 

Wat zegt de Jeugdwet? 

Gemeenten zijn er in ieder geval verantwoordelijk voor dat jeugdhulp ook toegankelijk is 

na verwijzing door de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts. De huisartsen 

krijgen de bevoegdheid om naar alle vormen van jeugdhulp verwijzen. 

Om de regierol van de gemeenten in het stelsel te borgen is het noodzakelijk dat over de 

invulling van de verwijzingsmogelijkheid van de huisarts, de medisch specialist en de 

jeugdarts en de voorwaarden die hieraan kunnen worden gesteld goede afspraken tussen 

de partijen (onder andere gemeenten, huisartsen, medisch specialisten, zorgverzekeraars) 

worden gemaakt. De partijen worden hiertoe verplicht. 

Toegang  Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

De concept Jeugdwet bepaalt dat een burger toegang kan krijgen tot ondersteuning, hulp en zorg via de 

huisarts. Over het mandaat van de huisarts moeten de gemeenten afspraken maken met de beroepsgroep 

en de financier (zorgverzekeraar). 

De gemeente maakt zodanige afspraken met huisartsen dat zij zoveel als mogelijk de principes hanteren: 

brede blik, wat kan de burger zelf, welke ondersteuning is nodig. 
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Huisartsen zijn in het nieuwe jeugdstelsel onderdeel van de frontlijn. Zij worden bevoegd om naar 

alle vormen van jeugdhulp te verwijzen. De nieuwe Jeugdwet schrijft voor dat gemeenten 

afspraken maken met enerzijds de zorgverzekeraars en anderzijds de huisartsen. De Landelijke 

Huisartsen Vereniging (LHV) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een aantal 

voorbeeldafspraken voor de gemeenten uitgewerkt. In de onze regio willen we het traject met de 

huisartsen koppelen aan bestaande overlegstructuren met zorgverzekeraars en huisartsen over de 

transities AWBZ en Jeugd en onder andere veranderingen in de ggz.  

 

2.4   Jeugdarts, medisch specialist en zorgverzekeraar 

De gemeente kan de jeugdarts van de GGD - met zijn bevoegdheden in de Jeugdwet - inzetten om 

de noodzaak en inzet van specialistische hulp (mede) te bepalen. Medisch specialisten hebben met 

de Jeugdwet de bevoegdheid om rechtstreeks door te verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp. 

Zij zullen naar 2e of zeer specialistische 3e lijns-voorzieningen jeugdhulp (en somatiek) verwijzen 

én vanuit de 2e of 3e lijn naar lichtere vormen van jeugdhulp.  

 

Volgens de Jeugdwet moeten we ook afspraken maken met medisch specialisten en 

zorgverzekeraars over de doorverwijzing naar jeugdhulp. Onlangs is landelijk een inhoudelijke 

verkenning van dit vraagstuk gestart. Tijdens een gesprek met Zorgverzekeraars, het ministerie van 

VWS, de Orde van medisch specialisten, de NvVP en de NVK, stond de vraag centraal: Hoe worden 

gemeenten aangesloten op de keten van de medische zorg? Het ging onder meer over de wijze van 

doorverwijzen, terugkoppeling, samenwerking en inzet van de medisch specialist. Nu wordt 

onderzocht of we tot landelijke afspraken en adviezen kunnen komen, om een bepaalde mate van 

uniformiteit te bereiken.  

 

Actiepunten 

• De gemeenten maken in 2014 afspraken met zorgverzekeraars over de kaders voor de 

contracten die zij met huisartsen afsluiten voor 2015 en volgende jaren. Zo borgen gemeenten 

afspraken met huisartsen die niet door de gemeente, maar door zorgverzekeraars worden 

gefinancierd. Deze afspraken worden gemaakt voor de drie beleidsterreinen jeugd, AWBZ en 

Wmo. 

 

• De gemeenten stellen met de huisartsen een convenant op met regionale afspraken waarin de 

volgende zaken in 2014 verder worden uitgewerkt. 
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2.5 Rol en positie van het onderwijs, peuterspeelzalen en  
kinderdagverblijven 

 

 

De invoering van de wet Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg geven 

gemeenten en schoolbesturen de mogelijkheid om de handen ineen te slaan. De twee grote 

stelselwijzigingen hebben op veel punten raakvlakken. Zij gaan uit van eenzelfde visie op  

ondersteuning van jeugdigen en kunnen elkaar daardoor versterken. Schoolbesturen krijgen de 

opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs te bieden. Gemeenten worden 

verantwoordelijk voor hulp aan jeugdigen en ouders in gezin, wijk en buurt. Beiden krijgen de 

opdracht om de speelvelden met elkaar te verbinden en de plannen over en weer af te stemmen. 

En snelle, meer effectieve en preventieve ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en 

ouders die hulp nodig hebben. 

De wetgeving Passend onderwijs verplicht de samenwerkingsverbanden om met de gemeente(n) 

op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren over het ondersteuningsplan. 

 

Onderwijs6 
zien wij als een belangrijke en cruciale plek waar kinderen en jongeren zich 

ontwikkelen, niet alleen cognitief. Het is een belangrijk onderdeel van de leefwereld van het kind 

en van de ouders. Onderwijs en opvoeding zijn niet los van elkaar te zien. Ontwikkeling, opvoeding 

en hulp moeten in het onderwijs hand in hand gaan, zonder duidelijke scheidslijnen. 

Ondersteuning, hulp, burgerschap en dergelijke zijn binnen het onderwijs als het ware op 

‘natuurlijke’ wijze ingebouwd. Om die reden maakt het onderwijs een belangrijk deel uit van de 

pedagogische civil society. 

Van het onderwijs verwachten we dat zij niet alleen les geeft, maar ook in algemene zin de 

ontwikkeling van het kind of de jongere stimuleert. Het contact met ouders is van groot belang en 

wij zien voor het onderwijs dan ook een belangrijke rol in het stimuleren van ouderbetrokkenheid 

en ouderparticipatie. Om ouders ruimte en tijd te bieden om over opvoeding en opgroeien, maar 

ook over het onderwijs te praten.  

Beslispunt 

 

 

                                                                 
6
  Met onderwijs bedoelen we ook peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. 

Aansluiting derden      Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

Met het onderwijs worden passende en specifieke afspraken gemaakt over de verbinding van de zorg en 

expertise binnen de school met het jeugdaanbod buiten de school, en over de mate waarin (op casuïstiek-

niveau) de school van vindplaats tot werkplaats kan worden gemaakt. 

8. Het overleg met het primair en voortgezet onderwijs (OOGO) voeren de 

gemeenten gezamenlijk op het niveau van de samenwerkingsverbanden primair 

en voortgezet onderwijs (o.a. Tilburg e.o. en Langstraat). 
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2.6  Aansluiting Jeugdstelsel op volwassenhulp 

Voor jongeren die uit de jeugdzorg komen is het belangrijk dat ze aansluiting vinden in de 

maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan wonen, opleiding en werk en de nodige begeleiding tot 

zelfstandigheid. Adequate, tijdige uitstroom van jongeren uit de jeugdhulp zorgt voor een betere 

doorstroom van cliënten en een kleinere kans op terugval. Aanbieders hebben daarom de 

verantwoordelijkheid om voor 16+ jongeren concrete doelen op te stellen over 

zelfstandigheidsvoorbereiding.  

Om een goede uitstroom te realiseren is het nodig dat gemeentelijke partners meewerken op het 

gebied van huisvesting, opleiding/arbeidsmarkt en begeleiding. Gemeenten besteden in hun lokale 

sociale beleid aandacht aan deze doelgroep. 

 

Vanuit de provinciale Verbeteragenda jeugdzorg - jeugdbeleid is het pilotproject Nazorg gestart. 

Deze pilot wordt met de methodiek ’Niemand uit beeld’
7
. Met deze methodiek wordt de nazorg 

binnen een gemeente of regio beter georganiseerd, om jongeren die uit de jeugdhulpverlening 

komen te ondersteunen zelfstandig te participeren in de lokale samenleving. De gemeenten nemen 

de resultaten van deze pilot mee in de afspraken met de aanbieders en bedden de methodiek in de 

reguliere processen. 

 

Actiepunten 

• Aanbieders zijn er verantwoordelijk voor jongeren goed te begeleiden naar zelfstandigheid in 

wonen, opleiding en werk. Ook moeten aanbieders zorgen voor een goede afronding van hun 

aanbod en waar nodig volwassenhulp inschakelen. Gemeenten maken hierover afspraken met 

de te contracteren aanbieders. 

• De gemeenten maken afspraken met het zorgkantoor en zorgverzekeraars over een sluitende 

aanpak tussen jeugdhulp en volwassenhulp. 

• Binnen de gemeente maken we afspraken met de betrokken beleidsterreinen en afdelingen op 

het gebied van huisvesting, opleiding en arbeidsmarkt en participatie. 

• De gemeenten zetten de regionale invoering van de methodiek ‘Niemand uit Beeld’ ook door in 

het nieuwe jeugdstelsel.

                                                                 
7
  Jongeren van wie de begeleiding vanuit Jeugdzorg stopt, vallen soms tussen wal en schip. Met het project 

Nazorg, Niemand uit Beeld worden jongeren geholpen hun weg op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, 
vrije tijd, werk en inkomen. 
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Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

Veiligheid 

- De gemeente grijpt in als de veiligheid van een jeugdige wordt bedreigd, onder andere door inzet van 
het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, de mogelijkheid te bieden van 
crisisopvang en aanvullende hulp of ondersteuning, en door via de rechter voogdij of gezinsvoogdij op 
te leggen (via de Raad voor de Kinderbescherming). 
 

Jeugdbescherming 
De gemeente waarborgt de veiligheid van jeugdigen en kan ingrijpen als die veiligheid in het geding is:  

- De professionals werkzaam in de gemeente moeten voortdurend alert zijn op aanwijzingen die 
aanleiding zouden kunnen zijn om een kinderbeschermingsmaatregel te overwegen. Zodra de 
professional tot een dergelijk oordeel komt, is de gemeente verplicht de Raad voor de 
Kinderbescherming van deze gevallen in kennis te stellen. De Raad voor de Kinderbescherming kan 
vervolgens een onderzoek naar de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel starten. 

- Gemeenten moeten over een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen beschikken, zodat 
zeker is gesteld dat de uitspraak van de rechter – of een andere instantie - kan worden uitgevoerd. De 
samenwerkende gemeenten sluiten hiertoe contracten af met gecertificeerde instellingen. 

- De gemeente stelt regionale richtlijnen op voor de handhaving van, en de uitvoering van hulp in het 
kader van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen, volgens de wettelijke kwaliteits- en 
uitvoeringseisen, waarbij zoveel als mogelijk op maat werken op cliëntniveau gehandhaafd blijft. 

- Routing en logistiek van jeugdbescherming en jeugdreclassering worden op casuïstiekniveau 
geïntegreerd in het Zorg- en Veiligheidshuis Hart van Brabant. 

- Voor signalering en melding (conform Meldcode) van en advies (voor oordeelsvorming) over onveilige 
situaties richten de gemeenten een regionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling (AMHK) in. Het AMHK wordt verankerd in de Wmo en onderdeel van het Zorg- en 
Veiligheidshuis. Ontwerpeisen voor het Zorg- en Veiligheidshuis worden ander uitgewerkt. 

 

Wat zegt de Jeugdwet? 

Een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering wordt – onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente – uitgevoerd door een gecertificeerde 

instelling. Het is de plicht van de gemeente om over een toereikend aanbod van 

gecertificeerde instellingen te beschikken, zodat zeker is gesteld dat de uitspraak 

van de rechter – of een andere instantie - kan worden uitgevoerd. 

 

3. Veiligheid en gedwongen kader  

 

 
 

 

  

 

 

Ouders zijn als eersten verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van hun kind(eren). 

Aan deze primaire verantwoordelijkheid stellen we wel eisen. We verwachten van ouders dat zij 

alles doen om het welzijn van het kind te bevorderen en alles nalaten wat het zou kunnen schaden. 

Wanneer nodig, bieden de gemeenten ondersteuning om de ouders te helpen deze 

verantwoordelijkheid waar te maken. In het verdrag van de Rechten van het Kind staat dat het kind 

(en de ouders) recht hebben op interventie wanneer de ontwikkeling van het kind in het gedrang 

dreigt te komen door gezins- en opvoedingsomstandigheden. De gemeente intervenieert in het 

gezin als de veiligheid en/of ontwikkeling van een jeugdige wordt bedreigd. Door inzet van het 

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), het bieden van crisisopvang 

en aanvullende hulp of ondersteuning en/of door via de rechter gezinsvoogdij of voogdij op te 

leggen. Het gaat hier om jeugdigen die in hun opgroeien bedreigd worden door fysieke en/of 

psychische mishandeling, verwaarlozing of om jeugdigen die getuige zijn van huiselijk geweld.  

 

3 
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3.1 Werkwijze van het gedwongen kader 
  

Eén van de belangrijkste principes van de transitie is dat een gezin één aanspreekpunt heeft, 

iemand die integraal kijkt en handelt. Deze functie is zoals gezegd belegd bij de frontlijn, die hulp 

biedt, inschakelt en waar nodig coördineert. De frontlijnmedewerker werkt op basis van vrijwillige 

medewerking (vrijwillig kader) door de ouders en waar nodig vanuit het drangprincipe. De 

graadmeter is hier niet of de ouders bereid zijn de hulp te accepteren, maar de gedegen 

inschatting van de frontlijnmedewerker wat voor het kind nodig is en of ingrijpen een zichtbaar 

gunstige uitwerking heeft voor het kind (en zijn ouders). Is er meer nodig, dan schakelt de 

frontlijnmedewerker in ieder geval een specialist in en ook de Raad voor de Kinderbescherming. De 

eerste inschatting of een maatregel nodig is, ligt bij de frontlijnmedewerker die daarvoor toegerust 

moet zijn. Een maatregel wordt op basis van een advies van de Raad voor de Kinderbescherming 

opgelegd door de kinderrechter. 

 

Jeugdbeschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing) 

zijn verstrekkend en ingrijpend voor het gezin. Meervoudige oordeelsvorming en extra expertise 

om de juiste beoordeling te maken zijn dan ook noodzakelijk. Wie bij deze beoordeling betrokken 

is en hoe dat georganiseerd wordt, is afhankelijk van de vormgeving van het specialistisch team.  

 

Een door de rechter opgelegde maatregel wordt uitgevoerd door een gezinsvoogd (jeugd-

bescherming), voogd
8
 of jeugdreclasseerder (jeugdreclassering). Zij werken samen met de 

frontlijnmedewerker om het plan van aanpak aan te passen op de gestelde doelen. Er wordt 

bekeken of en welke aanvullende specialistische hulp nodig is. De frontlijnmedewerker blijft de 

contactpersoon voor het gezin tijdens en na beëindiging van de maatregel. De gezinsvoogd 

bewaakt vanuit zijn toezichthoudende taak de eisen van de kinderrechter en zet in samenspraak 

met de frontlijnmedewerker waar nodig aanvullende hulp in.  

 

Is er sprake van een dubbele jeugdbescherming- en jeugdreclasseringsmaatregel, dan wordt deze 

uitgevoerd door één medewerker. Conform de Jeugdwet voeren gecertificeerde instellingen deze 

jb- en jr-maatregelen uit.  

 

Om de veiligheid te waarborgen én het jeugdstelsel integraal in te richten stellen deze wij kaders 

voor het gedwongen kader:  
 

- De werkwijze van het gedwongen kader moet logisch aansluiten op het vrijwillig kader om 

continuïteit van hulp te waarborgen, ook na beëindiging van opgelegde 

(jeugdbeschermings- of jeugdreclasserings-)maatregelen; 

- De frontlijn speelt een centrale rol en bewaakt de integrale inzet en continuïteit van hulp. 

Maatregelen zijn namelijk tijdelijk en in principe niet gericht op normale, dagelijkse 

leefwereld van het gezin. Gezinsvoogden, voogden en jeugdreclasseerders zijn daarom 

geen onderdeel van de frontlijn, maar worden tijdelijk toegevoegd aan het gezin;  

                                                                 
8
  Bij een ondertoezichtstelling wordt een gezinsvoogd toegewezen aan het gezin, bij ontheffing of ontzetting  

uit de ouderlijke macht wordt het gezag overgedragen aan een voogd meestal uitgevoerd door BJZ. 
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Wat zegt de Jeugdwet? 

Kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door 
gecertificeerde instellingen.  
 

De gecertificeerde instelling is bevoegd te bepalen welke jeugdhulp nodig is. Er geldt een 
leveringsplicht voor de gemeente. De (gezins)voogdijwerker en de jeugdreclasseerder, werkzaam bij 
de gecertificeerde instelling, leveren hulp niet zelf maar zijn primair casusregisseurs, en dienen een 
jeugdhulp-aanbieder in te schakelen. De instelling wordt verplicht om met de gemeente over het 
inzetten van hulp te overleggen. In de praktijk zal de gecertificeerde instelling met een door de 
gemeente aangewezen deskundige overleggen. Hiermee wordt de samenwerking tussen de gemeente 
en de gecertificeerde instelling geborgd.  
 

De gecertificeerde instelling en het college leggen de wijze van overleggen vast in een protocol. In het 
protocol worden in ieder geval afspraken omtrent het proces gemaakt.  
 

Minister van Veiligheid en Justitie wijst de certificerende instelling aan. Een (voorlopig) certificaat 
wordt afgegeven als de aanvrager voldoet aan de gestelde (wettelijke) voorschriften en normenkader. 
 

- Voor kinderen, jongeren en ouders moet het duidelijk en transparant zijn hoe de rollen, 

taken en verantwoordelijkheden zijn tussen de frontlijnmedewerker, specialistisch 

hulpverlener en de (gezins)voogd of jeugdreclasseringsmedewerker. De 

frontlijnmedewerker kan gebruikmaken van ‘drangprincipes’ als stok achter de deur. Is dit 

niet voldoende om de (ernstige) ontwikkelingsbedreiging weg te nemen, dan kan de 

frontlijnmedewerker een raadsverzoek vragen. Als de rechter een maatregel heeft 

uitgesproken gaat ook de (gezins)voogd/jeugdreclasseerder aan de slag in het gezin; 

- De frontlijnmedewerker, de gezinsvoogd en de specialistische hulp werken nauw samen om 

de doelen van de OTS en/of JR-maatregel te behalen; 

- Een verzoek tot een maatregel wordt altijd besproken met de ouders; 

- Tijdens een Raadsonderzoek is de frontlijnmedewerker de casusregisseur in het gezin, 

ondersteund door het specialistenteam; 

- Gemeenten reageren bij incidenten niet met protocollen, maar zoeken naar oplossingen 

met goede ondersteuning en multidisciplinaire oordeelsvorming. 

 

3.2 De organisatie van het gedwongen kader 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeenten zijn verplicht om een of meer gecertificeerde instellingen te contracteren zodat de 

uitspraak van de rechter – of een andere instantie – kan worden uitgevoerd. De Hart van Brabant-

gemeenten sluiten hiervoor een contract af met één gecertificeerde instelling, die daarmee 

verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van kinderbeschermings- en jeugdreclasserings-

maatregelen. De instelling is verantwoordelijk voor deskundige beroepskrachten, het nemen van 

kernbeslissingen, een op samenwerkingsgericht werkproces en capaciteit en expertise in het 

specialistisch team.  

Wij stellen regionale richtlijnen op voor de handhaving en uitvoering van hulp in het kader van 

jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen, volgens de wettelijke kwaliteits- en 

uitvoeringseisen. Hierbij blijft ‘op maat werken’ op cliëntniveau zo veel mogelijk gehandhaafd. De 

praktische routing en logistiek van jeugdbescherming en jeugdreclassering brengen we op 

casuïstiekniveau (integraal) onder in het Zorg- en Veiligheidshuis Hart van Brabant.  
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We richten een regionaal AMHK in dat we verankeren in de Wmo en onderdeel maken van het 

Zorg- en Veiligheidshuis. De bestuurlijke inbedding van het Zorg- en Veiligheidshuis wordt in 2014 

verder uitgewerkt. 
 

Voor eventuele functies die beter op een hoger schaalniveau kunnen worden georganiseerd, 

werken we op schaal van de veiligheidsregio samen met de regio’s West Brabant West en West 

Brabant Oost. De regio kiest ervoor om - zeker in de eerste fase na de transitiedatum - naast de 

dwangmaatregelen, ook de ‘drang’ binnen de gecertificeerde instelling te plaatsen. Later bekijken 

we of en in welke mate we deze taak bij de frontlijn kunnen positioneren. 

 

3.3 Raad voor de Kinderbescherming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De functie van de Raad voor de Kinderbescherming blijft in de nieuwe wet zoals die nu is. Wat 

verandert, is dat meer partijen kunnen melden en dat de Raad of de gecertificeerde instelling de 

gemeente moet informeren. Nu kunnen alleen Bureau Jeugdzorg (BJZ) en in uitzonderlijke situaties 

ook individuen een melding doen bij de Raad.  

De gemeenten hebben geen zeggenschap over de functie van de Raad. We willen wel expliciete 

afspraken maken over werkwijze, kwaliteit en verbinding c.q. samenwerking met anderen in het 

jeugdveld., over ander andere: 

- Deelname en inzet in het specialistisch team; 

- Wijze van werken en kwaliteit van het Raadsonderzoek; 

- Informeren van de gemeenten bij meldingen; 

- Werkwijze en routing bij jeugdbeschermingszaken, strafzaken en spoedzaken; 

 

Wij verwachten van de Raad dat zij meegaat in de transformatie en daarbij kritisch kijkt naar haar 

eigen rol. 

 

Wat zegt de Jeugdwet? 

De Raad voor de Kinderbescherming neemt in beginsel alleen een melding in behandeling, indien 

deze melding afkomstig is van het college. Het is aan het college om deze taak vorm te geven. 

De gemeente is ook verantwoordelijk voor het inrichten van een AMHK. Dit AMHK zal bovenlokaal 

gaan functioneren. Het AMHK ook rechtstreeks melden bij de Raad voor de Kinderbescherming, 

maar is verplicht om in deze situaties de gemeente op de hoogte te stellen. 

De gecertificeerde instelling heeft eveneens de mogelijkheid om de Raad voor de 

Kinderbescherming te verzoeken onderzoek te doen naar de noodzaak een verderstrekkende 

(gezagsbeëindigde) maatregel te treffen. Ook hier geldt de plicht om het college op de hoogte te 

stellen van een dergelijke melding. 

Een ieder kan, in uitzonderlijke gevallen, direct melden bij de raad. De raad kan zelf een onderzoek 

uitbreiden. In beide situaties moet de raad daarvan mededeling doen aan de gemeente, zodat de 

gemeente geïnformeerd blijft over de ontwikkelingen.  

De raad en de gemeenten maken samenwerkingsafspraken en leggen dit vast in een protocol. Het 

is de bedoeling dat de raad en de gemeenten op landelijk niveau een kader afspreken, dat in de 

samenwerkingsverbanden nadere invulling krijgt. 
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3.4 Escalatieprocedure 

De frontlijnmedewerker is, waar coördinatie van zorg wenselijk of noodzakelijk is, in de meeste 

gevallen de casusregisseur van het gezin. Er kunnen knelpunten ontstaan bij de coördinatie. Het is 

daarom wenselijk om zogenoemde doorzettingsmacht regionaal op een en dezelfde wijze te 

organiseren. De gemeenten hebben gezamenlijk hiervoor een conceptconvenant opgesteld. 

Het doel van de escalatieprocedure is tweeledig. Enerzijds geeft de procedure structuur aan de 

afhandeling van incidenten. Anderzijds geeft een consequente toepassing ervan duidelijkheid over 

de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Een gestructureerde afhandeling van escalaties 

kan helpen om de procesgang te sturen en te monitoren.  
 

De escalatieprocedure start wanneer de betrokken partijen er samen niet uitkomen, wanneer het  

individu of het huishouden ontoereikende zorg en hulpverlening krijgt, of een gevaar voor zichzelf 

of voor zijn omgeving vormt. In dat geval wordt de verantwoordelijkheid voor het aandragen van 

een oplossing naar een hoger niveau getild, in bijzondere gevallen tot op het niveau van de 

burgemeester. 

Wat vastgesteld wordt zijn de regels van het convenant (zie bijlage 4); beslispunt is dat gemeenten 

dit in contracten met aanbieders opleggen, zowel regionaal als lokaal. 

 

Beslispunten 

 

Actiepunten 

• De werkwijze, routing en logistiek binnen het gedwongen kader, specifiek voor spoed- en 

crisiszaken, worden expliciet uitgeschreven zodat iedere partij weet wat zijn 

verantwoordelijkheid en taak is. 

• We onderzoeken de mogelijkheid om een regionale en integrale crisisdienst in te richten die 

gekoppeld zijn aan het AMHK. Deze worden sector-overstijgend en voor jeugd en volwassenen 

georganiseerd met mogelijkheden om (juridische) dwangmaatregelen in te zetten (bijvoorbeeld 

voorlopige OTS, gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis). Ook treffen we 

voorzieningen voor hulp en verblijf. 

• Bureau Jeugdzorg wordt afgebouwd; de uitvoering van maatregelen wordt overgenomen door 

één gecertificeerde instelling.  

9. De gemeenten contracteren één regionaal werkende gecertificeerde 

instelling die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van door de kinderrechter 

opgelegde maatregelen. Deze instelling voert zelf uit en kan in voorkomende gevallen 

landelijk werkende instellingen contracteren voor uitvoering van bovenvermelde 

taken 

 

10. De regionale ‘Escalatieprocedure en aanwijzingsbevoegdheid zorg en 

hulpverlening’ (zie bijlage 3 van het beleidskader) wordt met dit beleidskader 

vastgesteld. Gemeenten leggen deze regels vast in de contracten met aanbieders, 

zowel regionaal als lokaal. 
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• Om de continuïteit van hulp en zorg te waarborgen voor jeugdigen en hun gezinnen die in 

begeleiding zijn bij Bureau Jeugdzorg, is een overgangsprogramma nodig. De gemeenten, de 

provincie en Bureau Jeugdzorg maken afspraken over:  

- Borgen van bepaalde onderdelen van de huidige expertise van BJZ in de toegang in de 

frontlijn, waar de inschatting plaats vindt wat er aan specialistische hulp nodig is en welke 

drang en dwangmaatregelen wenselijk zijn. Wij zijn er als gemeenten verantwoordelijk 

voor dat deze expertise beschikbaar is binnen de frontlijn. We onderzoeken de 

mogelijkheid om in 2014 de expertise van BJZ t.a.v. toegang en deels t.a.v. 

jeugdbescherming over te hevelen door (tijdelijk) medewerkers aan huidige frontlijnen 

toe te voegen;  

- Zodanige werving van BJZ-medewerkers voor de frontlijn dat er sprake is van een 

beheersbare situatie voor BJZ en gemeenten. 

• Voor eventuele functies die beter op een hoger schaalniveau kunnen worden 

georganiseerd, op schaal van de veiligheidsregio samenwerken met de regio’s West Brabant 

West en West Brabant Oost en daarover afspraken maken. 

• Met de Raad voor de Kinderbescherming maken gemeenten in een protocol 

afspraken over werkwijze, kwaliteit en verbinding c.q. samenwerking met anderen in het 

jeugdveld. 
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Wat zegt de Jeugdwet? 

Jeugdhulp houdt in: ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, 

aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en 

opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en 

stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke 

beperking van de jeugdige, of opvoedingsproblemen van ouders.” 

•  

4. Regionaal aanbod 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen, jongeren en ouders lossen het merendeel van hun vragen zelf op. Daarnaast kunnen veel 

vragen met betrekkelijk lichte vormen van ondersteuning worden opgelost, door betrokkenen en 

de lokale frontlijn. De frontlijn moet ertoe bijdragen dat passende ondersteuning zo vroeg mogelijk 

wordt ingezet. Zo wordt opschaling voorkomen en een snelle afschaling mogelijk. Van 

gespecialiseerde ondersteuning, hulp, behandeling (het regionale gecontracteerde aanbod) naar 

lokale begeleiding gericht op het optimaliseren van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en 

participatie. 

Een betrekkelijk kleine groep van jeugdigen en gezinnen is aangewezen op intensievere vormen 

van ondersteuning. Die ondersteuning kan bestaan uit specialistische (behandel-)diagnostiek, 

behandeling en begeleiding zo nodig in combinatie met verblijf. Vanuit een systeembenadering 

kunnen daar ook aanvullende vormen van maatschappelijke ondersteuning (gericht op 

volwassenen) bij komen en ondersteuning op het gebied van werk of inkomen (bijvoorbeeld 

schuldhulpverlening of re-integratie). 
 

De eisen die we stellen aan het regionale aanbod zijn bepaald in het Functioneel ontwerp en 

hebben betrekking op effectiviteit, doelmatigheid, continuïteit en samenhang in het aanbod, ook 

met de frontlijn. Verder is het van belang dat het regionale aanbod aansluit bij de lokale en 

regionale vragen en behoeften, zoals vastgesteld in de lokale frontlijnen. 
 

Wat staat er in het Functioneel Ontwerp? 

- De gemeente is verantwoordelijk voor het in stand houden van een passend en genoegzaam 

ondersteunings-, hulp- en behandelingsaanbod voor kinderen, jongeren en ouders: voldoende en 

aansluitend op de vraag of behoefte. Dat moet met aanzienlijk minder middelen; op voorhand is er een 

korting van 15%. 

- Er komt een nieuwe ordening met nieuwe arrangementen, op basis van leefdomeinen en/of de meest 

voorkomende problematieken en klantgroepen. Keuzes worden door gemeenten gemaakt in 

samenspraak met aanbieders. 

- Gemeenten vragen om een gevarieerd aanbod naar duur, intensiteit, gehanteerde methodieken en 

kosten, zodat maatwerk en keuzemogelijkheden voor de cliënt zijn gewaarborgd. 

- Gemeenten vragen aanbieders waarborgen met betrekking tot continuïteit en samenhang van het 

aanbod op cliëntniveau. De aanbieders bepalen zelf hoe ze dit realiseren.  

- Gemeenten vragen een aanbod dat effectief en doelmatig is. Aanbieders realiseren dit door het 

verminderen van versnippering, minder regeldruk, eerder ingrijpen en het benutten van eigen kracht en 

vrijwillige inzet (sociale netwerk en civil society). 

4 
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Specialistische vormen van jeugdhulp worden overwegend geleverd door bovenlokale partijen en 

regionaal gezamenlijk ingekocht. In de volgende paragraaf bakenen we dit bovenlokale aanbod af. 

4.1 Wat bedoelen we met regionaal aanbod? 

In onderstaand schema geven we aan wat we bedoelen met regionaal aanbod. Het gaat om 

bovenregionale en regionale voorzieningen waarmee we het passende en genoegzame, 

gevarieerde en samenhangende aanbod kunnen leveren. In lijn met wat we in het Functioneel 

ontwerp hebben vastgelegd. 

 

Samenwerking tussen 

gemeenten bij inkoop  
Vormen van hulp  Reden  

Landelijk en 

bovenregionaal 
1. Zorg voor VB-jongeren: VB-jongeren met 

ZZP 4 en 5, ook VB-jongeren met ernstige 
bijkomende problematiek  

2. Zorg voor jongeren die combinatie 

hebben van GGZ en VB-problematiek: 
Diagnostiek voor VB en Jeugd-GGZ  

3. Topklinische GGZ en Specialistische GGZ:  
a. Autisme-stoornissen  
b. Zeer ernstige anorexiapatiënten  
c. Kinder- en Jeugdpsychiatrie  

4. Jeugdzorg Plus:  
a. Jeugdzorg-plus, inclusief landelijke 
specialismen  
b. Forensische jeugdzorg  
c. Deel van de forensische 
jeugdpsychiatrie 

5. Maatschappelijke opvang: Expertise- en 
behandelcentrum op het terrein van 
geweld in afhankelijkheidsrelaties 

6. Kindertelefoon 

In de factsheet ‘betekenis 
beslispunten ordening 
aanbod’ zijn criteria 
opgenomen op basis waarvan 
het besluit tot inkoopschaal 
kan worden genomen. 

Regionaal  

(wettelijk verplicht) 
1. Kinderbeschermingsmaatregelen  
2. Jeugdreclassering  
3. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling  

Wettelijk verplicht 

Regionaal inkopen 

(regionale keuze), zo veel 

mogelijk lokaal uitvoeren 

1. Pleegzorg 
2. Verblijf in een instelling/gezinshuis 
3. Observatiediagnostiek 
4. Expertise voor specialistisch team 
5. Gespecialiseerde vormen van behandeling 

(ambulant, daghulp, residentieel) 
6. Crisisopvang 

Voor behoud expertise en te 
weinig gebruik om lokaal in te 
kopen  

Lokaal inkopen en 

uitvoeren 

1. Enkelvoudige ambulante behandeling en 
begeleiding 

2. Ambulante trainingen en cursussen 
3. Advies en informatie 
4. Enkelvoudige vormen van diagnostiek 

Kwaliteitsvoordeel door 
schaal; lokaal maatwerk 
mogelijk 

 

Op basis van bovenstaande indeling bepalen we in 2014 gezamenlijk met welke regionale en 

bovenregionale aanbieders we contracten afsluiten voor het leveren van het beschreven aanbod. 

De condities waaronder worden zullen we in 2014 nader omschrijven. 
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Voor het regionale aanbod maken we als gemeenten zoveel mogelijk afspraken met regionale 

partijen, met uitzondering van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen (gecertificeerde 

instelling) en de Kindertelefoon. 

 

4.2 Landelijk aanbod 

Om te bepalen welke functies van de specialistische jeugdzorg in aanmerking komen voor 

landelijke inkoopafspraken, gebruiken we een drietal landelijk opgestelde criteria: 

1. Aantal cliënten: het aantal cliënten is zodanig klein dat het per regio van 

gemeenten moeilijk is om daarvoor een goed aanbod te contracteren, waardoor er risico’s 

ontstaan om cliënten goed te bedienen; 

2. Ordening van het aanbod: het aanbod is zodanig gespreid over het land en klein in 

omvang dat de decentralisatie toe kan leiden tot extra hoge transactiekosten en/of 

administratieve lasten; 

3. (Zorg)inhoud van het aanbod: de inhoud van het aanbod is zodanig specialistisch 

dat de kans op het organiseren van een substituut op lokaal niveau moeilijk zal zijn en de 

drempel voor een aanbieder, om dit als nieuwe dienst aan te gaan bieden, hoog is. 
 

Toepassing van deze criteria hebben ertoe geleid dat de volgende functies en aanbieders door de 

VNG 

zijn 

gekwali

ficeerd 

als 

‘landelij

k’: 
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4.3 Hoe wordt het aanbod nu benut?  

Omwille van de continuïteit van zorg en het behoud van een werkende infrastructuur, zetten we 

het bestaande aanbod door in 2015. We bezien vanaf 2015 welke wijzigingen we op korte en op 

langere termijn moeten doorvoeren om de beoogde transformatie tot stand te brengen. Een en 

ander hebben we vastgelegd in het Regionale Transitie-arrangement (RTA), dat in oktober 2013 in 

de negen gemeenten bestuurlijk is vastgesteld. 

 

Het transitie-arrangement is gebaseerd op inzicht in de benutting en de kosten van het huidige 

aanbod, zoals gefinancierd door de provincie en het zorgkantoor (AWBZ en WZV). Net als andere 

regio’s hebben we daarbij te maken met het probleem dat kwantitatieve informatie van de 

verschillende betrokken sectoren (jeugd- en opgroeihulp, jeugd-ggz en jeugd-vb) niet makkelijk 

beschikbaar komt, onbetrouwbaar en waarschijnlijk onvolledig is. Cijfers van de verschillende 

sectoren zijn bovendien onvergelijkbaar omdat zij met verschillende registratie- en 

verantwoordingssystemen werken. In hoofdstuk 11: Beleidsinformatie, monitoring en advisering, 

gaan we nader in op het vraagstuk van de beleids- en verantwoordingsinformatie. 

 

De voorbereiding van het Regionale Transitie-arrangement maakte duidelijk dat de verschillende 

vormen van jeugd- en opvoedhulp worden geleverd door een groot aantal aanbieders. Dat brengt 

risico’s met zich mee voor kwaliteit, samenhang en continuïteit. 

Onderstaande grafiek laat de huidige versnippering zien: 
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Om de beschikbare middelen over de verschillende voorzieningen te verdelen, extrapoleren we met 

de informatie die we de afgelopen jaren verzameld hebben. We werken dus op basis van beargu-

menteerde aannames, die we in de periode tot 2015 en daarna verder gaan onderbouwen.  

Tot 2015 doen we daarbij een dringend beroep op de medewerking en de verantwoordelijkheid van 

betrokken aanbieders. We gaan met de aanbieders ook in gesprek om tot aanbod te komen dat bij 

de regionale behoefte past, in omvang volstaat en samenhangend is. 

 

Het beeld van het regionale gebruik per zorgsoort maken we zichtbaar in onderstaande grafieken: 
 

 

Voor wat betreft de jeugd- 

en opvoedhulp (dit is de 

huidige door de provincie 

gefinancierde jeugdzorg) 

gaat het in de regio Hart 

van Brabant om ongeveer 

1.500 jeugdigen op 

jaarbasis, die gebruik 

maken van ongeveer 2.500 

trajecten. Ongeveer de 

helft daarvan is ambulant 

aanbod. 

 

 

 

De zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking wordt uit de AWBZ gefinancierd. Kijken 

we naar de AWBZ-gefinancierde zorg en begeleiding, dan kunnen we vooralsnog alleen een 

onderscheid maken tussen zorg met en zorg zonder verblijf; zie de grafiek hieronder. Het gaat in 

totaal om ruim 2.300 ‘voorzieningen’. 
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Ten slotte het gebruik van de 

jeugd-ggz, met ruim 5.600 

verrichtingen (Diagnose-

Behandel-combinaties) voor een 

nog vast te stellen aantal 

cliënten: relatief veel ambulante 

en dagbehandeling, en een zeer 

klein percentage jeugdigen dat 

opgenomen is. De jeugd-ggz 

wordt gefinancierd op basis van 

de zorgverzekeringswet. 
 

Actiepunten 

• De gemeenten spreken aanbieders aan op hun verantwoordelijkheid om transparantie te 

betrachten over cliëntaantallen en het gebruik van de verschillende zorgsoorten. We willen in 

samenspraak met aanbieders komen tot het verzamelen en ontsluiten van transparante 

beleidsinformatie. 

• De gemeenten verwachten dat het Rijk in 2014 betrouwbaarder cijfers levert, zodat we onze 

keuzes voor volumes van de verschillende zorgsoorten beter kunnen onderbouwen. 

• De gemeenten maken deze onderbouwing in dialoog met aanbieders om een zo realistisch 

mogelijke inschatting van de effecten te kunnen maken. Op basis daarvan besluiten de 

gemeenten over de inzet van middelen.  
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5. Kwaliteit van hulp 

Het uitgangspunt van de stelselherziening jeugd is dat jeugdhulp beter, efficiënter en effectiever 

op lokaal niveau geregeld kan worden. Gemeenten zijn dan ook verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van de uitvoering ervan. Het kabinet vindt een aantal kwaliteitseisen zo fundamenteel dat deze in 

de Jeugdwet uniform worden geregeld. Hiermee worden de veiligheid, gezondheid en rechtspositie 

van jeugdigen beter beschermd en wordt recht gedaan aan het uitgangspunt van het 

Internationaal Verdrag van de Rechten voor het Kind (IVRK): de Staat heeft de verplichting een kind 

te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn welzijn. De onderwerpen 

waarop de kwaliteitseisen genoemd in de Jeugdwet van toepassing zijn, staan in bijlage 5. 

Bij de financiering van de jeugdhulp kunnen we als gemeenten aanvullende kwaliteitseisen stellen 

aan de te leveren diensten en kunnen we gebruik maken van keurmerken, klachtenregistratie en 

onderzoeken naar klanttevredenheid. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Aanbieders 

Van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instelling verwacht de Jeugdwet dat zij verantwoorde 

hulp verlenen van goed niveau en de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld binnen 

hun organisatie actief toepassen. De verleende hulp moet in ieder geval veilig, doeltreffend, 

doelmatig en cliëntgericht zijn en bovendien afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of 

ouders. Alle organisaties die werken voor kinderen, jongeren en ouders zijn verantwoordelijk voor 

een effectieve en efficiënte organisatie die leidt tot verantwoorde hulp, het hulpverleningsplan en 

het kwaliteitssysteem. Zij zijn verantwoordelijk voor hun personeel op het gebied van 

deskundigheid, opleiding en verantwoorde uitvoering van taken en stellen hun medewerkers in 

staat hun werk professioneel onafhankelijk uit te voeren.  

Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen worden, conform de Jeugdwet, uitgevoerd 

door organisaties met een geldig certificaat. Dit certificaat krijgen zij, wanneer zij voldoen aan de 

eisen van het Rijk, vastgelegd in een normenkader. In het normenkader staan alle minimale eisen 

voor het borgen van kwaliteit van de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

 

 

5 

Wat zegt de Jeugdwet? 

• De gemeente moet kwalitatief en kwantitatief toereikende ondersteuning, hulp en zorg 

ingekocht of gecontracteerd hebben die jeugdigen en hun ouders nodig hebben. 

• Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld ten aanzien 

van de deskundigheid waarover de gemeente ten behoeve van de toeleiding, advisering en 

bepaling van de aangewezen vorm van jeugdhulp moet beschikken. 

• De gemeente is er verantwoordelijk voor dat  jeugdigen, ouders, pleegouders of 

netwerkpleegouders een beroep kunnen doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. 

Onafhankelijk, beschikbaar en toegankelijk zijn belangrijke voorwaarden voor een goede 

invulling van deze functie. 
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Toezicht en inspectie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De landelijke inspecties IJZ, IGZ en IVenJ zullen aanbieders controleren op kwaliteit en effectiviteit 

en hun bevindingen weergeven. Daarnaast houdt de inspecties van Samenwerkend Toezicht Jeugd 

(STJ)
9 

toezicht in meerdere vormen: 

- toezicht op verantwoorde zorg voor kwetsbare groepen kinderen en gezinnen, 

zoals zogenoemde ‘thuiszitters’ en multiprobleemgezinnen; 

- toezicht op een bepaald maatschappelijk probleem, zoals kindermishandeling; 

- toezicht bij instellingen zoals Justitiële Jeugdinrichtingen of een bepaalde 

doelgroep zoals jongeren die verblijven in een instelling voor Jeugdzorg
Plus

. 

Daarnaast werken de inspecties samen in de toezichtonderzoeken naar calamiteiten waarbij 

kinderen betrokken zijn.  
 

Als gemeenten zullen we periodiek met de inspecties overleggen over hun bevindingen na 

onderzoek bij de aanbieders. Ook zullen gemeenten en inspecties gezamenlijk optrekken waar 

verbeteringen in de jeugdhulp noodzakelijk zijn. Met de inspecties maken we afspraken over de 

afstemming en synergie tussen het gemeentelijke toezicht en het toezicht van de inspectie.  
 

Het Rijk voorziet in voldoende eisen voor de kwaliteit. We zijn daarom op dit moment niet 

voornemens om daar extra kwaliteitseisen aan toe te voegen. We willen voorkomen dat we de 

bureaucratie vergroten. Voor lichtere vormen van hulp zijn minder kwaliteitseisen noodzakelijk. 
 

Cliënttevredenheid is één van de indicatoren waarmee we beoordelen of de stelselwijziging voor 

burgers leidt tot betere resultaten. We kijken daarbij vooral naar de ervaren bejegening, de 

bijdrage die de ondersteuning heeft geleverd aan het herstel van zelfoplossend vermogen, en de 

ervaren samenhang en continuïteit in de geleverde ondersteuning. Vooral wanneer meerdere 

partijen bij een gezin betrokken waren. De wijze waarop we cliënttevredenheid in beeld willen 

brengen werken we in de komende periode regionaal nader uit.  
 

Aanbieders hebben een voorstel aangekondigd voor kwaliteitsverbetering van de 

geïnventariseerde pilots, proeftuinen, projecten, ideeën en plannen in Midden-Brabant die 

raakvlakken hebben met de (decentralisatie) jeugdzorg (Rops Consultancy dd. 19 februari 2013). 

                                                                 
9
  STJ: Samenwerkingsverband van vijf rijksinspecties die toezicht houden op de zorg voor jeugdigen: 

Inspecties van het Onderwijs, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en 
Justitie. 

Wat zegt de Jeugdwet? 

• Het toezicht op de naleving van de Jeugdwet zal geschieden door zowel de Inspectie jeugdzorg 

(IJZ), de Inspectie gezondheidszorg (IGZ) als de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ). 

• De taak is het onderzoeken van de kwaliteit in algemene zin. Het gaat daarbij niet om toezicht 

op de naleving van in de wet neergelegde normen, maar om de algehele effectiviteit van het 

jeugdstelsel (kwaliteitstoezicht). 

• De inspecties brengen van hun bevindingen verslag uit aan degene bij wie het onderzoek is 

uitgevoerd en kunnen daarbij voorstellen doen tot verbetering van de kwaliteit. 

• Indien de wet niet of niet juist wordt nageleefd, hebben beide ministers de mogelijkheid de 

jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling met een schriftelijke aanwijzing te dwingen 

tot naleving van de wet. 
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5.2 Deskundige beroepskrachten 

Het stelsel zoals dat we dat als gemeenten voor ogen hebben, stelt nieuwe eisen aan 

beroepskrachten. In het bijzonder aan die beroepskrachten, die in de frontlijnteams werkzaam zijn. 

De verandering raakt vrijwel alle beroepskrachten die met kinderen, jongeren en ouders werken.  

 

De Rijksoverheid wil dat beroepskrachten die in de jeugdhulp werken zich registreren en stelt 

daarvoor één Kwaliteitsregister in voor HBO-ers en gedragswetenschappers. Het Kwaliteitsregister 

Jeugdzorg wordt opgesteld door een onafhankelijke stichting, erkend door de ministers van VWS 

en VenJ. Werkgevers krijgen bij wet de plicht om verantwoorde zorg te bieden, door te werken 

met geregistreerde medewerkers. De Inspectie Jeugdzorg gaat op de naleving toezien. Het private 

Kwaliteitsregister Jeugdzorg zal zijn eigen normen opstellen. Daarnaast maakt de Wet Meldcode 

Huiselijk geweld en kindermishandeling beroepskrachten die met jeugdigen werken 

verantwoordelijk voor het signaleren van en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Deze professionele verantwoordelijkheid willen we als gemeenten 

nadrukkelijk bevestigen. Ditzelfde geldt voor het gebruik van de verwijsindex Zorg voor Jeugd. 

Naast de normen en eisen van dit kwaliteitsregister stellen we als gemeenten de voorwaarde aan 

beroepskrachten dat zij werken conform de uitgangspunten wij hebben opgesteld. Dit nemen we 

mee bij het contracteren van instellingen en vrijgevestigden. 

 

Beslispunt 

Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

Integraliteit hulpverlening 

De gemeente vraagt van professionals in de uitvoering dat ze ondersteuningsvragen breed benaderen en oog 
hebben voor de eigen mogelijkheden van de cliënt en diens omgeving. Voor de inrichting betekent dit: 

- Inzet van de zogenoemde generalist: de (op te leiden) professional die kijkt met een brede blik, naar 
het hele systeem (gezin), en naar alle leefdomeinen (opgroeien en opvoeden, eigen kracht en 
eventuele ondersteuningsbehoefte, werk en inkomen). 

- De generalist gaat na wat de burger zelf kan, bepaalt welke ondersteuning nodig is, signaleert (en 
handelt bij) onveiligheid en risico’s, en zorgt dat de regie (zoveel mogelijk) bij de burger blijft.  

- De casemanager heeft de regie over alle betrokken voorzieningen vanuit de verschillende kolommen 
van het lokale sociale domein, te weten (passend) onderwijs, participatie (werk en in komen), 
maatschappelijke ondersteuning in het kader van de Wmo (één gezin, één plan). De casemanager zorgt 
voor de verbinding. 

11. Bij het beoordelen van de kwaliteit van de geleverde hulp en ondersteuning 

laten gemeenten het cliëntoordeel een nadrukkelijke rol spelen, vooral over 

ervaren bejegening, bijdrage aan resultaten, samenhang en continuïteit en de mate 

van inzet van "eigen kracht". 
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Actiepunten 

• Gemeenten onderzoeken in 2014 hoe zij de kwaliteit van de gecontracteerde en geleverde zorg 

het meest doelmatig en effectief kunnen monitoren. In samenhang daarmee onderzoeken we 

hoe de inspectie kwaliteit gaat toetsen en hoe aanbieders kwaliteit borgen. 

• De aanbieders die de gemeenten contracteren, zijn verantwoordelijk voor adequate toerusting 

van beroepskrachten, zodat zij voldoen aan professionele vereisten. Bijvoorbeeld de eis van het 

signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld en de eis 

om de verwijsindex Zorg voor Jeugd te gebruiken. 

• Van beroepskrachten verwachten we dat zij actief contact zoeken, vragen onderzoeken en 

gemotiveerd naar vormen van hulpverlening verwijzen. Wanneer er sprake is van weigering of 

zorgmijding en ernstig vermoeden dat niet meewerken tot verergering zal leiden, kunnen 

beroepskrachten doorpakken (door op te schalen). 

• In de overeenkomst met aanbieders nemen gemeenten op dat aanbieders meerdere en 

verschillende, zoveel mogelijk bewezen effectieve methodieken hanteren. 

• De gemeenten maken afspraken met de inspecties over de frequentie en wijze van 

terugkoppeling van hun bevindingen na onderzoek bij de aanbieders en over de te ondernemen 

verbeteracties. 

• Bij het beoordelen van de kwaliteit van de geleverde hulp en ondersteuning, laten gemeenten 

het cliëntoordeel een nadrukkelijke rol spelen, vooral over ervaren bejegening, bijdrage, 

samenhang en continuïteit. De wijze waarop werken we uit in 2014. 

• Bij het contracteren van aanbieders maken gemeenten specifieke afspraken voor de 16+ 

doelgroep, zodat de uitstroom uit de jeugdzorg effectief verloopt. 

• De gemeenten nemen de ondersteuning van 18+ jongeren die uitstromen uit de jeugdhulp, op 

in hun lokaal beleid. Hiertoe maken we afspraken met gemeentelijke partners over huisvesting, 

scholing, arbeid en ondersteuning. 
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6. Positie van de cliënt 

6.1 Keuzevrijheid van cliënten en Persoonsgebonden Budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgers maken in principe vanuit hun eigen verantwoordelijkheid zelf de keus of en wanneer ze 

informatie, advies of ondersteuning vragen. Uitgangspunt is dat zij eerst het eigen sociale netwerk 

benutten. Mochten burgers (kinderen, jongeren en ouders) de stap zetten naar professionele 

informatie, advies of ondersteuning te vragen, dan waarborgen gemeenten de keuzevrijheid. 

De Hart van Brabant-gemeenten bieden de mogelijkheid van een Persoonsgebonden Budget (PGB). 

Burgers kunnen dat naar keuze besteden bij geregistreerde aanbieders. We moeten nog nader 

bepalen voor welke vormen het PGB gebruikt kan worden, en of voor de WMO en voor Jeugdhulp 

één systeem mogelijk is. 

Is noodzakelijk aanbod niet in onze regio beschikbaar, dan kunnen burgers aanbod buiten regio 

gebruiken, tegen de kostprijs die in die regio gehanteerd wordt. Over de meerkosten maken we op 

casusniveau een beoordeling en afspraken. 

 

Zoals gesteld in het functioneel ontwerp onderzoeken we in 2014 de gedachte van een eigen 

bijdrage. 

 

6 
Wat zegt de Jeugdwet? 

Uitgangspunt is dat de jeugdige en zijn ouder(s) een voorziening ‘in natura’ krijgen. 

De mogelijkheid van het toekennen van een budget bestaat echter wel indien de jeugdige 

en zijn ouder(s) dit wensen. In dat geval wordt een budget toegekend, waarmee de 

jeugdige en zijn ouder(s) zelf kunnen bepalen bij wie ze de jeugdhulp die tot de individuele 

voorziening behoort willen inkopen. Er wordt geen bedrag aan de jeugdige en de ouders 

uitgekeerd waaruit ze zelf betalingen kunnen doen; er wordt een bedrag ter besteding 

beschikbaar gesteld. 

Wat staat in het Functioneel ontwerp? 

Keuze vrijheid 

- meerdere partijen de functies informatie en advies en lichte (pedagogische) hulpverlening te laten 
bieden; 

- meerdere en verschillende, zoveel mogelijk bewezen effectieve methodieken te laten hanteren;  
- cliënten de mogelijkheid te bieden om in voorkomende gevallen en onder voorwaarden van 

hulpverlener/aanpak te wisselen; 
- over deze laatste twee punten afspraken te maken met aanbieders. 

 

Persoonsgebonden budget (PGB) 

De mogelijkheid van een PGB te bieden, in nader te bepalen vorm en onder nader te bepalen voorwaarden, 

waaronder de in eisen vanuit de Jeugdwet en de AWBZ. 

 

Eigen bijdrage 

De wenselijkheid (en omvang) van een eigen bijdrage aan de kosten van verblijf en verzorging wordt door 

gemeenten nader onderzocht,. Met in achtneming van hetgeen in de Jeugdwet is bepaald. 
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6.2 Regie  

 

Het stelsel van jeugdhulp veranderen we pas wezenlijk als de regie bij de burger, gezin en cliënt 

ligt. Dit is het centrale uitgangspunt bij het inrichten van het nieuwe stelsel. Wanneer nodig bieden 

we ondersteuning door een casemanager, die de eigen-regievoering van burger, cliënt of gezin 

versterkt. 

 

Is het gezin (tijdelijk) niet in staat om zelf de regie te voeren, dan kan een casusregisseur 

ondersteunen. Meestal is dat een frontlijnmedewerker, die het gezin tijdelijk versterkt in het 

voeren van regie. De aanbieder organiseert bemoeizorg voor jeugdigen of opvoeders die niet in 

staat zijn tot eigen regie of participatie, uit onvermogen of onwil. 

 

Beslispunten 

 

Wat staat in het Functioneel ontwerp? 

Regie  

- het in samenspraak met burgers nemen van voor hen belangrijke beslissingen over aard en omvang van 
de ondersteuning, en de zorg hiervoor en voor informatie over de consequenties van keuzes als 
ontwerpeis richting aanbieders op te nemen. 

- bij tekortschietend vermogen om zelf de regie te voeren de burger de mogelijkheid te bieden van een 
casemanager die hen versterkt in de eigen regievoering; het mandaat van deze casemanager moet 
nader worden bepaald. 

12. In de overeenkomsten met aanbieders leggen gemeenten over ‘eigen regie’ 

vast dat keuzes voor aanbod en plannen altijd in samenspraak met de kinderen, 

jongeren en ouders worden gemaakt (met mogelijk uitzondering wanneer sprake is 

van een maatregel uitgesproken door de rechter). 

 

13. De gemeenten bieden de mogelijkheid van een PGB (conform het bepaalde 

in de Jeugdwet art. 8.1.1) te besteden bij geregistreerde aanbieders, dit zijn de 

organisaties en vrijgevestigden die werken conform de kwaliteitseisen zoals 

vermeld in de Jeugdwet. De gemeenten voeren het PGB volgens de wettelijke 

voorschriften in en stellen het bij voorkeur onder gelijke condities beschikbaar voor 

jeugdhulp en voor maatschappelijke ondersteuning. 
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Actiepunten 

• Om de keuzevrijheid van de cliënt (en tegelijk keuze-overzicht voor de frontlijnmedewerker) te 

realiseren, onderzoeken de gemeenten de mogelijkheid van een regionaal, digitale en 

interactief platform voor de drie decentralisaties. Dit platform, een database, moet lokaal en 

regionaal aanbod inzichtelijk maken en vraag en aanbod kunnen koppelen. De wens is om op 

dit platform ook klanttevredenheid en ervaringen over diensten en aanbieders te tonen.  

• In de overeenkomsten met aanbieders nemen gemeenten op dat cliënten de mogelijkheid 

krijgen om in voorkomende gevallen en onder voorwaarden een hulpverlener/aanpak te kiezen 

of te wisselen. Waar sprake is van hulpverlening in een gedwongen kader, kent die 

keuzevrijheid vanzelfsprekend beperkingen. 

• In de overeenkomst met de aanbieders maken gemeenten over ‘eigen regie’ de volgende 

afspraken: 

- Keuzes voor aanbod en ook plannen worden altijd in samenspraak met de 
kinderen, jongeren en ouders gemaakt; 

- De informatievoorziening is kwalitatief goed en afgestemd op de leefwereld van 
kinderen, jongeren en ouders; 

- Er is variëteit aan keuzemogelijkheden voor aanbod 

 

6.3 Participatie van burgers  

Als gemeenten vinden we de mening van cliënten en cliëntenparticipatie in de jeugdhulp 

belangrijk. Cliëntenbeleid en cliëntparticipatie willen we vooral vormgeven binnen de individuele 

gemeenten. Zo kunnen we aansluiten bij de leefwereld van onze burgers en recht doen aan de 

‘couleur locale’ van elke gemeente. De negen gemeenten bepalen zelf op welke wijze burgers 

kunnen meedenken, beslissen en/of betrokken worden bij beleidsbeslissingen.  

 

We vinden het belangrijk dat burgers en cliënten de prestaties van de uitvoering mede beoordelen 

en een rol hebben in de kwaliteitsbewaking. Om te sturen op de kwaliteit van de jeugdhulp kunnen 

we, bij de financiering van de jeugdhulp en het contracteren van aanbieders, gebruik maken van 

keurmerken, klachtenregistratie en onderzoeken naar klanttevredenheid.  

De wens is om klanttevredenheid en ervaringen over diensten en aanbieders ook op te nemen en 

voor publiek inzichtelijk te maken op een regionaal, digitaal en interactief platform met het lokaal 

Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

Burgerparticipatie 

- Met het oog op draagvlak en kwaliteitsverbetering betrekken gemeenten burgers bij 
beleidsbeslissingen; de wijze waarop is aan de afzonderlijke gemeenten. Een regionaal 
communicatieplan is daarbij ondersteunend. 

- Klanttevredenheid wordt door of in opdracht van gemeenten onafhankelijk vastgesteld en benut voor 
monitoring van prestaties van de uitvoering, als onderdeel van het kwaliteitstoezicht en als element in 
de verbetercyclus gericht op de optimalisering van het stelsel. Cliënten/burgers worden betrokken bij 
de wijze waarop klanttevredenheid in beeld wordt gebracht. 
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en regionaal aanbod. We onderzoeken de mogelijkheid voor het realiseren van een dergelijk 

platform. 

Communicatie 

In lijn met onze kernboodschap
10

 vinden we dat we onze ambitie
11

 en de kans met deze transitie 

de jeugdhulp in de praktijk te verbeteren en te vernieuwen, alleen samen kunnen realiseren. Met 

ouders, beroepskrachten, leerkrachten en vrijwilligers, want de veranderingen in de jeugdhulp 

gaan iedereen aan. Om goede keuzes te maken is deskundigheid en betrokkenheid nodig van de 

mensen die met jeugd en ouders werken. Het transitieproces kenmerkt zich daarom door intensief 

overleg tussen de negen gemeenten in de regio Hart van Brabant en door communicatie van die 

gemeenten met andere partijen, zoals zorgaanbieders, beroepskrachten en vrijwilligers, ouders en 

jongeren, cliënten en het onderwijs.  

 

Gemeenten hebben met verschillende groepen stakeholders (periodiek) overlegd. Bijvoorbeeld 

tijdens de ‘Jij, voor de jeugd!’ bijeenkomsten
12 

en overlegtafels Onderwijs. De dialoog voor tweede 

helft 2013 en voor 2014 organiseren we planmatig; met een compact programma van 

ontmoetingen. Hierin staan zowel acties voor de interne doelgroepen bij gemeenten, als acties 

voor externe doelgroepen, met het veld van samenwerkingspartners en andere stakeholders. 

Middelen die we inzetten zijn onder meer publicaties, persberichten en een website over de 

transitie jeugdhulp met een digitale nieuwsbrief en werkconferenties en werkbezoeken. Inmiddels 

is een communicatienetwerk gemeenten en aanbieders van start gegaan, zodat we elkaar kunnen 

versterken in het uitdragen van de kernboodschap. Voor de uitwerking en implementatie van dit 

beleidskader organiseren we in 2014 opnieuw één of meer ontmoetingen met externe 

doelgroepen. Begin 2014 maken we een plan publiekscommunicatie, gericht op het brede publiek 

van ouders, opvoeders en jeugd. 
 

 

 

Medezeggenschap cliënten 

Aanbieders moeten een cliëntenraad instellen, die de gemeenschappelijke belangen van de 

cliënten behartigt, uiteraard binnen de doelstellingen van de instelling. De aanbieder moet de 

cliëntenraad in staat stellen gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over voorgenomen 

besluiten en het instellingbeleid. Ook moet de raad gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren 

over andere onderwerpen van belang voor de kinderen, jongeren en ouders met jeugdhulp of met 

een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel.  

Cliënten kunnen invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur van de aanbieder, indien 

deze een rechtspersoon is. Ten minste één bestuurslid wordt benoemd op bindende voordracht 

van de cliëntenraad of cliëntenraden.  

                                                                 
10

  Regionale communicatiestrategie transitie jeugdhulp, juli 2013 
11

  Kern van onze ambitie is: Onze kinderen groeien prettig, gezond en veilig op; ouders zijn goed in staat hun 
kinderen op te voeden. Opvoeden is een zaak van ons allemaal, iedereen kan een bijdrage leveren. Ouders 
worden versterkt bij wat ze zelf kunnen en problemen worden voorkomen. Soms is er meer nodig: dan is er 
een hulpverlener in de buurt die snel in gesprek gaat met het gezin. Aan kinderen en gezinnen die langdurig 
hulp nodig hebben, bieden we hulp op maat en bij risico’s wordt er snel en adequaat gehandeld.  

12
  De resultaten van de vier bijeenkomsten staan in het E-book: http://issuu.com/cre-aid/docs/jij_voor_de_jeugd  
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Voor de pleegzorg worden aparte pleegouderraden ingesteld. De pleegouderraad behartigt 

uitsluitend de collectieve belangen van de pleegouders en houdt zich niet bezig met individuele 

kwesties.  

 

Klachtregelingen 

De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling zijn verplicht een regeling te treffen voor de 

behandeling van klachten van kinderen, jongeren en (pleeg)ouders. Aanbieders brengen deze 

regeling op passende wijze onder de aandacht. Hiervoor gaan zij onder meer met een 

klachtencommissie werken. De klachten kunnen van individuele aard zijn en ook gericht op een 

ernstige situatie met een structureel karakter
13

. Als niet is gebleken dat de instelling maatregelen 

heeft getroffen, meldt de klachtencommissie deze klacht aan de gemeente.  

 
 

Beslispunt 

 

 

Actiepunten 
• De gemeenten onderzoeken hoe zij klanttevredenheid inzichtelijk kunnen maken en kunnen 

gebruiken bij kwaliteitsbewaking en –sturing en bij het contracteren van aanbieders. 

• De gemeenten onderzoeken de wijze waarop we de cliënten betrekken bij de inhoudelijke 

beoordeling van de kwaliteit van het jeugdstelsel.  

• Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de realisatie van en de verantwoording over de kwaliteit 

van de uitvoering van de jeugdhulptaken, het klachtrecht en de medezeggenschap. 

• Vanuit de wettelijke taak faciliteren en financieren gemeenten de functie en de regionale 

uitvoering van een vertrouwenspersoon, zodat jeugdigen, ouders en pleegouders hierop een 

beroep kunnen doen. Landelijk onderzoekt de VNG de mogelijkheid voor het (tijdelijk) landelijk 

financieren en aansturen van het vertrouwenswerk. 

• De gemeenten voeren de regionaal opgestelde communicatiestrategie transitie jeugdhulp 

2013-2014 uit, en organiseren onder meer een compact dialoogprogramma. In 2014 stellen we 

een plan voor publiekscommunicatie op, ook aanbieders worden hierbij betrokken. 

                                                                 
13

  Het gaat hierbij om ernstige, risicovolle situaties van structurele aard, en niet om een incident, hoe ernstig het 

probleem ook kan zijn (artikel 4.2 concept Jeugdwet). 

14. De gemeenten in Midden-Brabant ontwikkelen mogelijkheden en 

instrumenten waarmee burgers en cliënten inbreng kunnen hebben bij regionaal 

beleid en beleidsbeslissingen. 
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 Wat zegt de Jeugdwet? 

Het gemeentelijke beleid is gericht op:  
a. voorkomen en de vroege signalering van en vroege interventie bij opgroei- en opvoedingsproblemen, 

psychische problemen en stoornissen;  
b. versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en 

peuterspeelzalen;  
c. bevorderen van de opvoedvaardigheden van de ouders, opdat zij in staat zijn hun 

verantwoordelijkheid te dragen voor de opvoeding en het opgroeien van jeugdigen; 
d. inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend 

vermogen van de jeugdige, zijn ouders  en de personen die tot hun sociale omgeving behoren, waarbij 
voor zover mogelijk wordt uitgegaan van hun eigen inbreng;  

e. bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij opgroeit 
f. integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders, indien sprake is van multiproblematiek. 

Wat staat in het Functioneel ontwerp? 

Gemeenten hebben beleidsvrijheid op de volgende onderdelen van het stelsel: 
- de manier waarop zij de lokale (pedagogische) civil society stimuleren; 
- de inrichting van de frontlijn; 
- de inrichting van en het beschikbare volume voor de functie informatie en advies; 
- de toegang tot en het beschikbare volume voor enkelvoudige en goedkopere ondersteuning en hulp. 

 

 
7. Gemeentelijke verantwoordelijkheid 

en governance 

Met de transitie van de jeugdzorg krijgen we als gemeenten een groot aantal nieuwe taken en 

verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de (najaar 2013 nog 

concept) Jeugdwet. De wet stelt dat gemeenten een aantal taken in regionaal verband ontwikkelen 

en uitvoeren. Dit sluit aan bij het de afgelopen jaren gegroeide gebruik van ambtelijke en 

bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten in de regio Hart van Brabant. De omvang en de 

complexiteit van het beleidsterrein maakt samenwerking noodzakelijk en voor de hand liggend. 

Daarnaast spelen overwegingen van schaalgrootte, risicobeheersing en wederzijdse afhankelijkheid 

een rol. 
 

De nieuwe verantwoordelijkheid op het terrein van de jeugdhulp maakt borging en formalisering 

van de samenwerking noodzakelijk. Onder andere omdat we contracten moeten sluiten met 

aanbieders van jeugdhulp en omdat als gemeenten onderling bepaalde risico’s willen spreiden 

(meer hierover in hoofdstuk 9 Risicospreiding en solidariteit). De afspraken die we in de regio Hart 

van Brabant met elkaar maken werken we in de navolgende paragrafen verder uit. 

 

7.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

De Jeugdwet beschrijft de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Elke gemeente is op grond van de 

wet verplicht eens in de vier jaar een plan vast te stellen, met op hoofdlijnen het beleid dat 

gemeenten voeren voor preventie, jeugdhulp, de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen 

en jeugdreclassering.  

7 
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Daarbij vraagt de wet bijzondere aandacht voor de samenhang met het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling en Huiselijk geweld (AMKH), de beoogde resultaten en de wijze waarop die 

resultaten worden gemeten, de professionalisering van de jeugdhulp, de belangen van kleine 

doelgroepen, en, tot slot, de afstemming met het onderwijs. 
 

Voor een nadere beschrijving van de gemeentelijke verantwoordelijkheid verwijzen naar de 

Jeugdwet. 

 
 

Actiepunten 

• In het Functioneel ontwerp is bepaald op welke onderdelen de afzonderlijke gemeenten 

beleidsruimte hebben om het jeugdstelsel zodanig in te richten dat het past bij de lokale 

situatie en aansluit bij lokale structuren en netwerken. 

• De gemeenten zorgen er voor dat (voorgenomen) keuzes voor deze onderdelen uiterlijk juni 

2014 zijn gemaakt en vastgelegd in een (concept-) lokaal jeugdplan 2015-2018. 

 

 

7.2 Regionaal: governance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In het Functioneel ontwerp hebben we aangegeven dat we nog nadere besluiten nemen over de 

manier waarop we als gemeenten samenwerken. Twee elementen zijn hierbij van belang: alle 

gemeenten willen beleidsrijk inhoud geven aan de nieuwe verantwoordelijkheid, en we willen een 

deel van het jeugdhulpaanbod gezamenlijk contracteren. Dit laatste belang bepaalt de urgentie om 

de samenwerking – met het oog op de taken per 1 januari 2015 – in dit beleidskader te 

formaliseren.  
 

Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

Gemeenten maken verplichtende afspraken met elkaar over: 
- de toegang tot meervoudige, schaarse en/of specialistische hulp en behandeling; 
- het in te kopen volume van deze vormen van zorg; 
- de onderwerpen waarop de Jeugdwet verplicht tot regionale samenwerking; 
- De wijze waarop de gemeenten hun samenwerking organiseren wordt nader bepaald. 

 Wat zegt de Jeugdwet? 

De colleges werken met elkaar samen, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige 

uitvoering van deze wet aangewezen is. 

Denk hierbij aan taken op het terrein van de uitvoering van 

kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, vormen van 

gespecialiseerde jeugdhulp, de inrichting van een AMHK en de kindertelefoon. 
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De Hart van Brabant-gemeenten willen gezamenlijk sturing geven aan het jeugdstelsel. Daarom 

moeten we afspraken maken over de bestuurlijk-juridische vorm van onze samenwerking; een 

vorm waarin de relatie tussen lokaal bestuur en regionale keuzes helder is. Samenwerking is ook 

verbonden aan gezamenlijke beleidsvoorbereiding, inkoop en het contracteren van in ieder geval 

de bovenlokale voorzieningen (optioneel kunnen we ook lokale voorzieningen regionaal 

contracteren). Om die reden werken we ook de ambtelijke samenwerking ook uit. 
 

Voor wat betreft de bestuurlijk/juridische samenwerking kiezen we als gemeenten voor een 

publiekrechtelijke borging (Wet Gemeenschappelijke Regelingen, WGR). We hebben hiervoor de 

volgende redenen: 

- De verantwoordelijkheid voor jeugdhulp is inhoudelijk en financieel een belangrijke taak, 

waar bestuurlijke aansturing vanuit alle gemeenten belangrijk is; 

- We werken bovendien in een complex veld dat de komende jaren volop in ontwikkeling is; 

ook om die reden is bestuurlijke betrokkenheid een voorwaarde; 

- Via een publiekrechtelijke vorm kunnen we deze aansturing en betrokkenheid goed regelen 

en de democratische legitimiteit en gelijkwaardigheid goed invullen. 
 

Daarnaast is de rechtspersoonlijkheid van belang voor het kunnen sluiten van contracten met 

aanbieders. 
 

Door aansluiting te zoeken bij het bestaande openbaar lichaam ‘Hart van Brabant’ kunnen we 

kosten en tijd besparen; we maken gebruik van bestaande bestuurlijke structuren. Voor het sociale 

domein cq de jeugdhulp moeten we aanvullende afspraken maken over onder andere: 
 

- Een duidelijke rol voor de portefeuillehouders (wethouders): de burgemeesters vormen nu 

het bestuur Hart van Brabant; 

- De vormgeving van inspraak van de negen gemeenten (zeggenschap in het bestuur, 

stemverhouding); 

- De inbreng van budget voor de regionale taken; 

- Het waarborgen voor goede preventie en een lokaal voorzieningenniveau door alle 

deelnemers; 

- De looptijd van de afspraken (transitie versus transformatie), 

- De wijze waarop en de voorwaarden waaronder gemeenten kunnen uittreden aan het eind 

van de beleidsperiode 2015-2018 
 

Deze afspraken leggen we vast in een overeenkomst, met verwijzing naar dit beleidskader. De 

samenwerking wordt in 2017 geëvalueerd. 

 

 

7.3 Samen inkopen: ambtelijk-organisatorische samenwerking 

Voor de ambtelijk-organisatorische uitwerking maken we de volgende afspraken. De gemeenten 

kopen de specialistische jeugdhulp beleidsrijk in. De gezamenlijke beleidsvoorbereiding en de 

organisatie van de inkoop, verbinden we met het gekozen model voor de bestuurlijk-juridische 

samenwerking. Uitbesteden ligt dan niet voor de hand. 
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Voor de gezamenlijke, regionale inkoop moeten we met aanbieders afspraken voor meervoudige, 

schaarse en/of specialistische hulp en het gedwongen kader voorbereiden, beheren en monitoren. 

Het heeft daarbij de voorkeur inhoudelijke en inkoopexpertise ad hoc of structureel te bundelen bij 

één gastgemeente, omdat het om specialistische competenties gaat, betrokken medewerkers van 

elkaar moeten kunnen leren en bovendien voor elkaar een achtervang moeten vormen. 

Gemeenten kunnen ertoe besluiten ook lokale partijen door tussenkomst van de regionale 

inkooporganisatie te contracteren (regionaal contracteren, lokaal uitvoeren). 
 

We zetten een regionale uitvoeringsorganisatie op waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van 

bestaande structuren en expertise. Voorwaarde is dat deze ondersteunend zijn aan het beoogde 

nieuwe samenspel tussen gemeenten en aanbieders. Deze organisatie brengen we onder bij de 

gemeente Tilburg, die optreedt als host-gemeente. De omvang van de regionale uitvoerings-

organisatie bepalen we in 2014; daarbij kijken we naar welke omvang nodig is voor inkoop, beheer, 

monitoring, verantwoording, kennisdeling, beleidsvoorbereiding en innovatie. Het ligt voor de hand 

dat de regionale uitvoeringsorganisatie tijdens de invoeringsfase (2015-2018) tijdelijk een zwaardere 

bezetting nodig heeft. Om de vaste kern van de uitvoeringsorganisatie heen, organiseren we een 

schil van account-houders vanuit de negen gemeenten. Deze accounthouders borgen we de 

verbinding tussen de gemeenten ambtelijk. Hiermee continueren we de werkwijze van het 

ambtelijke overleg Regio Hart van Brabant, voorheen Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM). 

 

Beslispunten 
 

15. De gemeenten organiseren hun bestuurlijke samenwerking op basis van de 

bestaande gemeenschappelijke regeling in het verband van Hart van Brabant. De 

beleids- en besluitvorming en de verantwoording over de regionale inzet gebeurt 

conform deze regeling. De gemeenten zorgen voor een aanpassing van de regeling 

ten behoeve van de nieuwe taken in het jeugddomein. Deze aanpassing van de 

regeling gaat vergezeld met de opstelling van een deelovereenkomst, waarin ook 

bepalingen worden opgenomen over de evaluatie van de bestuurlijke 

samenwerking op het jeugdhulpdomein en de mogelijkheid tot uittreden. De 

aanpassing van de regeling en de deelovereenkomst worden in 2014 aan de raden 

ter vaststelling voorgelegd. 

 

16. De gezamenlijke beleidsvoorbereiding en de inkoop van jeugdhulp brengen 

de gemeenten onder bij gastheergemeente Tilburg, met een waarborg voor de 

(continuering van) ambtelijke inbreng en betrokkenheid vanuit alle gemeenten in 

de regio. De gastheergemeente voorziet in de uitvoering van de volgende taken: 

inkopen van het benodigde aanbod, monitoren van resultaten en effecten, 

verantwoording, kennisontwikkeling, beleids- en inkoopvoorbereiding en beheer 

van contracten en de budgetten voor risico’s en innovatie. 
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8. Inkoop, contracteren en financieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het regionaal beleidskader heeft betrekking op het ‘kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod’ 

dat de gemeenten gezamenlijk, in regionaal verband contracteren. Dit aanbod hebben we 

afgebakend in hoofdstuk 4, regionaal aanbod. Het aanbod wordt geleverd door lokale en regionale 

partijen, en door bovenregionale partijen; wanneer specifieke expertise nodig is, de doelgroep 

klein is en het aantal aanbieders beperkt. Voorbeelden van aanbod door bovenregionale partijen 

hebben we in hoofdstuk 4 genoemd. Voor de voorbereiding en uitvoering van 

kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp, zijn we wettelijk 

verplicht afspraken te maken met een gecertificeerde instelling.  

 

Bij de voorbereiding van de transitie hebben we als gemeenten de aanbieders in de regio 

uitgenodigd zich te verenigen in een ‘samenwerkingsverband met een hoge bindingsintensiteit’. 

Achterliggende gedachte was dat deze intersectorale samenwerking (in jeugdhulp, 

jeugdgezondheidszorg en zorg voor verstandelijk beperkten) zou bijdragen aan het terugdringen 

van de versnippering en verkokering van het aanbod. Ook willen we met een zo beperkt mogelijk 

aantal partijen contracten afsluiten. 

Wat zegt de Jeugdwet? 

Het college is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat: 

a. er een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod is 

b. jeugdhulp op een laagdrempelige en herkenbare manier wordt aangeboden en te allen 

tijde bereikbaar en beschikbaar is in situaties waar onmiddellijke uitvoering van taken is 

geboden 

c. degenen die beroepsmatig met jeugdigen werken deskundig advies kunnen krijgen over 

vragen en problemen met betrekking tot opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische 

problemen en stoornissen 

d. jeugdigen kosteloos en anoniem advies kunnen krijgen over de door hen voorgelegde 

vragen met betrekking tot opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en 

stoornissen; 

e. jeugdigen, ouders, pleegouders of netwerkpleegouders een beroep kunnen doen op 

een vertrouwenspersoon 

8 

Wat staat er in het functioneel ontwerp? 

- Omwille van continuïteit en kwaliteit zijn bestaande aanbieders gesprekspartner en leverancier van 
gewenst aanbod. Gemeenten maken op grond van beleidsinformatie in overleg met aanbieders (en 
burgers) keuzes in de verdeling van het beschikbare financiële volume. Bestaande aanbieders worden 
waar nodig door gemeenten gestimuleerd nieuw aanbod te ontwikkelen. 

- Voor bepaald (tweedelijns-) aanbod zullen minder middelen beschikbaar zijn, ten gunste van aanbod in 
de eerste lijn. Er komt een nieuwe ordening met nieuwe arrangementen, op basis van leefdomeinen 
en/of de meest voorkomende problematieken en klantgroepen. Keuzes worden door gemeenten 
gemaakt in samenspraak met aanbieders. 

- Gemeenten vragen om een gevarieerd aanbod naar duur, intensiteit, gehanteerde methodieken en 
kosten, zodat maatwerk en keuzemogelijkheden voor de cliënt zijn gewaarborgd. 
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De aanbieders, in het bijzonder de aanbieders van specialistische hulp, zijn daarop intensief gaan 

samenwerken. Dit heeft geresulteerd in voorstellen van de aanbieders voor de inrichting van het 

jeugdstelsel, die in redelijke mate overeenstemmen met de opvattingen van de gemeenten en 

voldoende aanknopingspunten bieden voor verdere uitwerking. Onderdeel van de voorstellen is de 

vormgeving van een gezamenlijk aanspreekpunt van deelnemende aanbieders voor onder andere  

de inkoop. De samenwerking van de samenwerkende jeugdzorgspecialisten neemt mogelijk de vorm 

aan van een consortium. Zeker op kort termijn is de regio relatief afhankelijk van deze aanbieders 

voor het realiseren van een passend specialistisch aanbod. Vanwege deze afhankelijkheid zijn 

heldere afspraken over opdracht en rapportage vereist. 

 

Op regionale schaal contracteren we specialistisch aanbod. Daaronder verstaan we pleegzorg, 

gezinshuizen en voorzieningen voor (verschillende vormen van) verblijf in combinatie met 

(gespecialiseerde) begeleiding en/of behandeling voor verschillende doelgroepen. Hieronder vallen 

ook vormen van daghulp. Ook specialistische vormen van (behandelings- en observatie-

)diagnostiek kopen we regionaal in. 

Gemeenten kunnen er voor kiezen lokaal uit te voeren aanbod (bijvoorbeeld vormen van 

ambulante ondersteuning) regionaal in te kopen. In dat geval kunnen we de hierna beschreven 

wijze van contracteren toepassen. 

 

8.1 Inkomsten en uitgaven 

Het beschikbare budget voor de totale jeugdzorg (lokaal en regionaal) bestaat uit middelen die nu 

reeds lokaal worden ingezet en uit de middelen die beschikbaar komen in het 

decentralisatiebudget. Het decentralisatiebudget voor de regio Hart van Brabant bedraagt 

vooralsnog 

€ 90.327.917 (meicirculaire 2013).  

De omvang van actuele lokale inzet is lastig te bepalen. Deels zijn dit middelen die nu reeds lokaal 

specifiek op jeugdzorg worden ingezet, bijvoorbeeld jeugd- en jongerenwerk en CJG. En deels zijn 

dit middelen die breder worden ingezet op de pedagogische civil society: sport, cultuur, onderwijs. 

In 2014 brengen we deze inzet per gemeente beeld. 

 

De € 90.327.917 (meicirculaire) is als volgt verdeeld over de gemeenten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totaal € 90.327.917 
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Bij de berekening van dit budget plaatsen we een aantal belangrijke kanttekeningen. Het budget is 

allereerst gebaseerd op een inschatting van het historisch gebruik. De betrouwbaarheid van deze 

inschatting is beperkt. Feitelijke gegevens over het gebruik zijn niet altijd beschikbaar en bovendien 

zeer divers. Verder was het woonplaatscriterium
14

 soms lastig toe te passen, het is dan ook 

gebaseerd op schattingen. In de meicirculaire van 2014 geeft het Rijk een definitief budget voor 

2015 af. Ook dat budget wordt overigens gebaseerd op het ingeschatte historisch. 

 

Vanaf 2016 krijgt de verdeling van het decentralisatiebudget een andere grondslag, te weten het 

(gewogen) aantal jeugdigen per gemeente. Momenteel wordt dit objectieve verdeelmodel in 

opdracht van het ministerie van WVS verder uitgewerkt. Wat de impact van dit verdeelmodel zal 

zijn op het decentralisatiebudget voor de regio Hart van Brabant is lastig te voorspellen. In 

onderstaande grafiek geven we de verschuivende verhouding weer tussen de verantwoordelijkheid 

om continuïteit te bieden en de wens om te vernieuwen, in relatie tot de financiële taakstelling in 

de komende jaren. 

 

 

                                                                 
14

  Woonplaatscriterium: voor het decentralisatiebudget is de woonplaats van ouders/verantwoordelijken 

van de jeugdige relevant. Dit is niet altijd de plaats waar de jeugdige daadwerkelijk verblijft; op grond 
hiervan is bijvoorbeeld de verwachting dat het budget van Goirle nog wordt bijgesteld. Bij het in Goirle 
gevestigde Kompaan en De Bocht verblijven jongeren. 
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Bezuiniging budget 

Voor alle vormen van jeugdhulp binnen de decentralisatie jeugdzorg samen, geldt een nominale 

korting, zoals het kabinet Rutte II heeft besloten. In 2015 is dat € 120 miljoen, in 2016 is dat € 300 

miljoen en vanaf 2017 geldt een structurele korting van € 450 miljoen. Op een macrobudget van 

circa € 3,6 miljard betekent dat over de achtereenvolgende jaren een korting van ongeveer 3,5%, 

8,5% respectievelijk 12,5%. Dat is echter niet het volledige beeld. 

Ook enkele meer recente beleidsmaatregelen hebben financiële gevolgen: de korting op de AWBZ-

begeleiding en persoonlijke verzorging (min € 90 miljoen), de PGB-maatregel (ook wel tien-

uursmaatregel genoemd: min € 105 miljoen) en het zorgakkoord (relevant is de jeugd-ggz: plus € 

40 miljoen). Het definitief over te hevelen budget zal hoger uitvallen door toevoeging van de groei 

van het budget in 2012-2015, vanwege volume- en prijsontwikkelingen (plus € 51 miljoen).  

 

Inzet 

Het decentralisatiebudget komt voor gemeenten beschikbaar binnen het deelfonds sociaal domein 

(brief minister Plasterk d.d. 9 oktober 2013). In dit deelfonds worden de middelen van de drie 

decentralisaties ondergebracht: participatie naar werk, maatschappelijke ondersteuning en de 

jeugdhulp. Het deelfonds kent voor een periode van drie jaar bestedingsvoorwaarden. De 

belangrijkste voorwaarde is dat de middelen voor het sociaal domein, ook aan het sociaal domein 

besteed moeten worden. Na drie jaar wordt het deelfonds naar verwachting toegevoegd aan het 

gemeentefonds.  

 
Het sociaal deelfonds borgt enerzijds beleidsvrijheid voor gemeenten en anderzijds de 

beschikbaarheid van middelen voor het sociaal domein; in ieder geval gedurende de periode van 

transitie. Binnen het sociaal domein zijn verschuivingen mogelijk. De omvang van de transities, de 

bezuinigingstaakstelling en de risico's van deze operatie, in combinatie met de toezegging om 

continuïteit van zorg te garanderen (transitie-arrangement), noodzaken tot een geleidelijke en 

beheerste overgang. Bij de uitwerking van het regionale beleidskader jeugdhulp willen we daarom 

- in ieder geval in de eerste periode - zicht houden op de drie onderscheiden geldstromen van het 

sociaal deelfonds. Het uitgangspunt is om elk van de drie transities binnen de daarvoor beschikbare 

middelen vorm te geven. We gaan er in dit beleidskader vanuit, dat het decentralisatiebudget 

jeugd beschikbaar en kaderstellend is voor jeugd. 

 
De grote bezuinigingstaakstelling in combinatie met de grote onzekerheid over de 

betrouwbaarheid van de grondslag voor het budget, stelt beperkingen aan de beleidsvrijheid. 

Daarom willen we de inzet van het decentralisatiebudget de eerste contractperiode (tot 2018) 

beperken tot het taakgebied, dat ook daadwerkelijk gedecentraliseerd wordt. Dit om te 

voorkomen dat de door het Rijk opgelegde bezuinigingen tot gevolg hebben dat het regionale 

aanbod onvoldoende voorziet in de regionale vraag. De effecten van de nieuwe inrichting van het 

stelsel zijn lastig te voorspellen en leiden mogelijk in eerste instantie tot een grotere druk op het 

specialistische aanbod. Om die reden kiezen we voor een conservatieve opstelling, die we in de 

loop van de beleidsperiode op basis van eerste ervaringen kunnen bijstellen.  
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Gemeenten kunnen het decentralisatiebudget niet gebruiken voor bestaande lokale taken of 

nieuwe lokale taken, die niet direct voortvloeien uit de decentralisatieopgave. Wel is een 

combinatie mogelijk van bestaande lokale middelen en decentralisatiemiddelen voor nieuwe lokale 

taken, zoals de inrichting van de frontlijn. Daarnaast reserveren we in ieder geval middelen voor 

innovatie, waarmee we ook lokale vernieuwing mogelijk maken. 
 

Waar wordt het decentralisatiebudget op ingezet? 
 

 

Deze inzetverdeling is indicatief, gebaseerd op de meicirculaire 2013. We verwachten met de 

meicirculaire 2014 zicht te krijgen op de definitieve beschikbare budgetten in 2015. De onderlinge 

verhoudingen tussen de verschillende posten zijn indicatief. Vast staat dat we 11% reserveren voor 

uitvoeringstaken, innovatie en de opvang van risico’s, maar over de exacte verhoudingen nemen 

we een onderbouwd besluit in 2014. Datzelfde geldt voor de verhouding lokale-regionale inzet van 

middelen. De verhoudingen kunnen we na 2015 bijstellen, op basis van ervaring. Onder deze 

voorbehouden lichten we hierna de inzet per onderdeel toe. 
 

Landelijke taken (2,2%) 

Een aantal taken in de jeugdzorg is zo specialistisch, dat deze uitsluitend op landelijk niveau 

kunnen worden ingekocht. Zie hiervoor het overzicht in paragraaf 4.2. De beschikbaarheid van 

deze voorzieningen is daarmee voor alle gemeenten gegarandeerd. Voorbeelden hiervan zijn 

Kompaan en De Bocht als Expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar en De Hondsberg voor gespecialiseerde diagnostiek, 

observatie en exploratieve behandeling aan (L)VB jeugd-ggz met bijkomende complexe 

problematiek. Afspraak is, dat deze taken landelijk worden ingekocht, maar dat gemeenten wel 

individueel verantwoordelijk zijn voor de kosten. De inkoop verloopt via de VNG. Daarnaast is er 

een beperkt aantal landelijke voorzieningen, bijvoorbeeld de Kindertelefoon, die landelijk worden 

ingekocht en ook collectief worden verrekend. 

landelijk 2,2%

€ 1.9 mln 

regionaal 71,8%

€ 67.6 mln

lokaal 15%

€ 15 mln 

uitvoering 2%

€ 1.8 mln 

innovatie 7%

€ 6.3 mln 

risico 2% € 1.8 

mln 

Inzet middelen 2015
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Regionale taken (71,8%) 

Het merendeel van het budget wordt inzet op de uitvoering van 1e en 2
e
-lijnstaken: gespecialiseerde 

jeugdhulp (in de huidige situatie toegankelijk via Bureau Jeugdzorg en de huisarts). Dit is grotendeels 

het regionale takenpakket. Een beperkt deel van dit pakket organiseren we bovenregionaal, zoals de 

crisisopvang samen met de regio West Brabant. Ook de uitvoering van het gedwongen kader valt 

hier onder. Onze inzet is erop gericht dit volume te verkleinen, ten gunste van het lichtere lokale 

aanbod. Daarbij realiseren we ons dat er ook een ondergrens is voor wat betreft de substitutie van 

‘zwaar’ naar ‘licht’: een zeker volume aan specialistische zorg moet blijvend voor de regio 

beschikbaar zijn. 

 
Lokale taken (15%) 

Het basisaanbod jeugdhulp toegangstaak van Bureau Jeugdzorg integreren we in de lokale 

frontlijn. Voor deze taak komt een beperkt deel (vooralsnog 15%) van het decentralisatiebudget 

lokaal beschikbaar. Het merendeel van de frontlijn komt (net als nu het CJG) ten laste van lokale 

middelen. Lokaal kunnen we de verbinding leggen met de toegang tot maatschappelijke 

ondersteuning en voorzieningen op het gebied van werk en inkomen. De verwachting is, dat het 

percentage dat beschikbaar is voor lokale taken op termijn zal toenemen ten koste van de 

regionale taken. 

 
Uitvoeringskosten (2%) 

Dit deel van het budget is bedoeld voor de (structurele) uitvoeringskosten van gemeenten zelf.  

Omdat we het decentralisatiebudget voor een groot deel inzetten voor regionale taken, stellen we 

voor om uitsluitend voor dit taakgebied uitvoeringskosten te reserveren. Gemeenten zijn dus zelf 

verantwoordelijk voor de uitvoeringskosten van de lokale taken. In de eerste periode moeten 

gemeenten behalve met reguliere uitvoeringskosten ook rekening houden met de kosten van 

invoering van het nieuwe stelsel. 

 
Risicoreservering (2%) 

Een beperkt deel van het budget reserveren we voor calamiteiten en risico's in een 

bestemmingsreserve jeugdzorg. De spelregels voor het beroep op deze reserve zijn in beginsel 

uitgewerkt in hoofdstuk 9. De in 2015 beschikbare middelen zijn kaderstellend. De taakstelling in 

2015 is door de regio gesteld op 15%: de door het Rijk opgelegde macro-korting van 4% en 11% 

regionale vrije financiële ruimte.  

We hebben zes ‘focus-instellingen’
15

 gevraagd om in 2013 gezamenlijk de consequenties en 

randvoorwaarden van dit uitgangspunt uit te werken. 

                                                                 
15

 Kompaan en De Bocht, Amarant, GGz Breburg, De la Salle, Hondsberg en Bureau Jeugdzorg Midden-Brabant 
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Innovatie (7%) 

Innovatie zien we als een structurele en permanente opgave van aanbieders van jeugdhulp. Het is 

onderdeel van hun verantwoordelijkheid, te bekostigen uit de middelen die ze van de gemeenten 

ontvangen. Innovatie gaat dus over het geheel van het takenpakket. We zullen aanbieders 

beoordelen op hun innovatief vermogen. 

Aanvullend reserveren we een deel van het budget als extra impuls voor door de gemeenten 

gewenste innovatie, bijvoorbeeld te richten op de operationalisering van de drie decentralisaties-

brede benadering in het sociale domein. Gezien de taakstelling op het totale budget, is innovatie 

absoluut noodzakelijk voor een effectieve inzet. Innovatie kan zowel betrekking hebben op lokale 

als regionale taken. Het voorstel is om deze reservering toe te voegen aan de bestemmingsreserve 

jeugdzorg. De spelregels voor deze reserve moeten we nog uitwerken. Daarbij willen we 

voorkomen dat er een onoverzichtelijk geheel aan projecten ontstaat, waarvan de resultaten niet 

of onvoldoende verankerd worden in de uitvoeringspraktijk van organisaties.  

 

Invoeringskosten 

Naast het decentralisatiebudget stelt het Rijk ook incidenteel middelen voor de incidentele kosten 

van de implementatie van het nieuwe stelsel beschikbaar. Landelijk is hiervoor in 2014 € 16 miljoen 

beschikbaar waarvan € 7,75 miljoen voor gemeenten. Het deel van deze middelen voor onze regio 

willen we inzetten voor de opbouw van de beschreven regionale uitvoeringsorganisatie, zodat die 

tijdig operationeel kan zijn in 2014. Daarmee continueren we de tot nu toe gevolgde gebundelde 

inzet van invoeringsmiddelen.  

 

Beslispunt 

 

17. Van het totale decentralisatiebudget dat in 2015 overkomt naar de 

gemeenten bestemmen we indicatief 11% van voor innovatie (7%), 

risicoverzekering (2%) en gemeentelijke uitvoeringskosten (2%), en 89% voor 

de uitvoering van jeugdhulp. Dit laatste kan indicatief worden onderverdeeld 

in landelijk ingekochte voorzieningen (2,2%), lokaal in te kopen jeugdhulp 

(15%) en het gezamenlijke aanbod (71,8%).  

Op basis van de definitieve gegevens voor 2015 (via meicirculaire 2014) 

besluiten de gemeenten via hun respectievelijke begrotings-procedures 2015 

over de definitieve verdeling en budgetten, incl. de afbakening van wat lokaal, 

en wat regionaal wordt ingekocht. 
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8.2 Huidige bekostiging 

Het lokale aanbod, de provinciale jeugdhulp, de jeugd-ggz en de zorg voor verstandelijk beperkten 

worden nu op verschillende wijze gefinancierd en gecontracteerd. Het lokale aanbod, inclusief het 

aanbod van de GGD, wordt in de regel bekostigd in de vorm van (langdurige) subsidies vanuit 

gemeenten. Het type afspraken kan daarbij sterk verschillen. 

 

Voor de jeugd- en opgroeihulp gebuikt de provincie Noord-Brabant de zogenoemde p*q-

systematiek om de hoogte van de subsidie te ramen, maar niet voor de bekostiging zelf. 

Bekostiging vindt (via subsidiëring) plaats op basis van de raming en verantwoording achteraf. 

Huisvesting wordt in de jeugdzorg op historische basis apart bekostigd. 

 

Bekostiging van zowel de extramurale als de intramurale ggz-zorg vindt plaats via de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) en de AWBZ, gedeeltelijk met een persoonsgebonden budget (PGB). De 

prestaties en tarieven voor deze zorg worden vastgelegd in beleidsregels van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa). De NZa werkt toe naar integrale tarieven, dus inclusief de gebouwen. Zowel in 

de Zvw als in de AWBZ wordt een eigen bijdrage gevraagd van cliënten. Eerstelijns psychologische 

zorg (ELP) wordt veelal geleverd door vrijgevestigde psychologen en bij de verzekeraar 

gedeclareerd op basis van zittingen (gesprekken). Tweedelijns geneeskundige ggz wordt sinds 2008 

gefinancierd via diagnose-behandeling-combinaties (DBC's). 

 

Cliënten die recht hebben op langdurige zorg vanuit de AWBZ kunnen kiezen voor zorg in natura, 

een PGB of een combinatie van deze twee. Over zorg in natura en de te leveren AWBZ-zorg maken 

de zorgaanbieders en de zorgkantoren gezamenlijk afspraken. Voor deze afspraken zijn zij 

gebonden aan de contracteerruimte AWBZ. Voor verblijfszorg in de langdurende geestelijke 

gezondheidszorg is de hoogte van het budget van de zorgaanbieder afhankelijk van de hoeveelheid 

zorg die de cliënten nodig hebben (zorgzwaarte). Dit heet zorgzwaartebekostiging. De jeugd-ggz 

wordt in 2013 bekostigd op basis van bedden en dagen op basis van de Beleidsregel loon- en 

materiële kosten, definities en prestatiebeschrijvingen. 

 

Voor de bekostiging van jeugd-LVB geldt de ZZP-systematiek, net als in de reguliere AWBZ. 

Zorgaanbieders maken met zorgkantoren afspraken over de bekostiging binnen de 

contracteerruimte AWBZ. 

 

Op termijn willen gemeenten vereenvoudiging en harmonisering van de financieringssystematiek. 

We bogen een systematiek die prikkelt tot efficiënt en effectief werken, innovatie bevordert, 

samenwerking stimuleert, en tegelijkertijd eenvoudig en robuust is. Hierop oriënteren we ons de 

komende jaren in samenspraak met aanbieders, om deze systematiek uiterlijk vanaf 2018 in te 

voeren.  
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Beslispunt 

 

 

8.3 Inkopen en contracteren 

 

In 2014 maken we met de bestaande aanbieders afspraken over de inzet in 2015. Maatregelen 

voor de continuïteit hebben we in het Regionaal Transitie-arrangement geregeld (zie hoofdstuk 12: 

Overgangsmaatregelen). De bestaande inkoop- en bekostigingssystematiek continueren we in het 

overgangsjaar 2015. Hiervoor maken we in 2014 afspraken met de zorgverzekeraars en de 

provincie Noord-Brabant. We benutten 2014 en 2015 om te bezien op welke wijze we op langere 

termijn inkoop, contractering en bekostiging vorm geven. 

 

 

Overwegingen om 

daarbij een onderscheid 

te maken tussen het 

(boven)regionale 

specialistische aanbod 

en het lokale enkel-

voudige aanbod zijn 

hiernaast 

weergegeven
16

. 

 

                                                                 
16

 De Kraljic-matrix geeft vier verschillende inkoopsituaties weer, met de daarbij passende strategie. 

Wat staat er in het functioneel ontwerp? 

Voor de enkelvoudige ondersteuning is het belang van keuzevrijheid voor de burger leidend. In dit volume is 
dus sprake van een zekere mate van concurrentie.  
 

Voor de vormen van ondersteuning die beperkter beschikbaar zijn maken de gemeenten vooralsnog 
collectieve afspraken met de huidige regionale aanbieders over een nader vast te stellen volume en de 
daaraan gekoppelde aard en inhoud van de hulp. Aanspreekpunt is de coöperatie. 

18. De bestaande inkoop- en bekostigingssystemen continueren we in het 

overgangsjaar 2015. De gemeenten nemen de contractering van de provinciale 

jeugd- en opvoedhulp over; gemeenten verzoeken (de) zorgverzekeraar(s) om 

(onder verantwoordelijkheid van de gemeenten) de inkoop voor de jeugd-ggz en 

de lvb-zorg voor 2015 te verrichten. 
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Lokaal aanbod: marktwerking 

De gemeenten zijn elk voor zich verantwoordelijk voor het contracteren van partijen voor het 

realiseren van een passend lokaal voorzieningenniveau. Het bijbehorende basisaanbod is in 

redelijke mate aanwezig (laag leveringsrisico) en wordt geleverd door vrijgevestigde 

beroepskrachten, nieuwkomers en gevestigde aanbieders. De kosten zijn in principe laag. Op grond 

daarvan kunnen gemeenten overwegen marktwerking toe te passen en veel vormen van 

ambulante behandeling en begeleiding lokaal aan te besteden.  

 

(boven)Regionaal aanbod en inkoopsystematiek 

Het specialistische aanbod contracteren we regionaal, in eerste instantie naar verwachting voor 

een groot deel met de regionaal samenwerkende jeugdzorgaanbieders. Deze aanbieders maken we 

ook verantwoordelijk voor het contracteren van buiten- en bovenregionale voorzieningen waarop 

jeugdigen in de regio Hart van Brabant aangewezen zijn.  

Het specialistische aanbod is beperkt beschikbaar en relatief kostbaar. Het is van strategisch 

belang: gemeenten zijn vooralsnog afhankelijk van gevestigde aanbieders voor het realiseren van 

een sluitend en toereikend  regionaal aanbod.  

 

We hebben in de voorbereiding van de transitie jeugdzorg een relatie opgebouwd met de 

aanbieders, in het bijzonder met de aanbieders van specialistische jeugdhulp. Gestimuleerd door 

de gemeenten zijn deze aanbieders een samenwerking met ‘een hoge bindingsintensiteit’ 

aangegaan, wat onder meer resulteerde in de voorstellen van de Samenwerkende Jeugdzorg 

Specialisten Midden-Brabant (bijlage ##).  

 

Met het oog op de continuïteit van zorg (op cliëntniveau) en van infrastructuur (organisaties), ligt 

introductie van marktwerking voor dit aanbod op korte termijn niet voor de hand. Andere redenen 

om vooralsnog af te zien van marktwerking in dit segment zijn de onzekerheid over de beschikbare 

financiële middelen, de fluctuaties daarin en de verwachte dynamiek in het aanbod na 2015, door 

nieuwe manieren van werken onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit vraagt om een 

meerjarige verbinding op basis van een gedeeld commitment van gemeenten en strategische 

partners (cq. de Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten). 

 

In het vorige hoofdstuk hebben we al aangegeven in 2015 de bestaande manier van contracteren 

en bekostigen over te zullen nemen. Op basis van ervaring onderzoeken gemeenten de komende 

jaren op welke wijze ze de verschillende vormen van jeugdhulp willen inkopen en bekostigen. 

Vooralsnog zien we af van het aanbesteden van gespecialiseerde vormen van jeugdhulp en werken 

in  plaats daarvan een model van integraal inkopen uit. We sturen daarbij op resultaten, zoals het 

vergroten van de samenhang en continuïteit in het aanbod (tegengaan van versnippering en 

overlap) en het bekorten van doorlooptijden in de gespecialiseerde zorg. Om tussentijds in te 

kunnen spelen op veranderingen maken we aanvullende afspraken over innovatie en flexibiliteit.
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Contractperiode 2015-2018 

In dit beleidskader en in het Regionaal Transitie-arrangement hebben gemeenten duidelijk 

gemaakt een ‘zachte landing’ te willen bewerkstelligen: een soepele overgang van het huidige naar 

het nieuwe, gemeentelijke regime. Zowel voor betrokken jeugdigen en opvoeders, als voor 

organisaties en professionals. Overigens onverlet de gemeentelijke ambitie om het jeugdstelstel 

daadwerkelijk te vernieuwen. We zijn ons ervan bewust dat daarvoor een langere periode nodig is, 

en dat we onszelf en onze contractpartners enig perspectief moeten bieden om de gevraagde 

innovatie uit te kunnen voeren. Voor de eerste contractperiode gaan we uit van een periode van 

drie jaar, dus tot en met 2017. Deze termijn sluit aan op de transitietermijn die het Rijk hanteert  

met het deelfonds sociaal domein.  

 

 

Actiepunten 

• In 2013 werken de gemeenten het inkoopmodel verder uit en zetten het overleg met de 

betrokken aanbieders voort, in 2014 resulterend in contracten voor 2015. We gaan uit van    

een contractperiode van drie jaar. 

• Voor de inkoop maken de gemeenten gebruik van relevante ervaringen van provincie, 

zorgkantoor en verzekeraar. 
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9. Risicobeheersing en solidariteit 

Uitgangspunt in de nieuwe Jeugdwet is dat iedere gemeente verantwoordelijk is voor de eigen 

burgers, meer specifiek voor de eigen kinderen, jongeren en ouders. Daartoe wordt in de nieuwe 

Jeugdwet het woonplaatsbeginsel uitgewerkt. Op grond van dit uitgangspunt moeten de kosten 

voor verleende zorg in rekening gebracht worden bij de gemeente waar de cliënt woont of van 

afkomstig is (in geval van uithuisplaatsing).  

 

Gespecialiseerde jeugdhulp is duur, bepaalde vormen zijn zelfs heel duur. De kosten voor 

behandeling en verblijf van een jeugdige in een instelling kunnen al snel oplopen tot € 100.000 per 

jaar. Daarbij komen dan vaak nog kosten voor ambulante begeleiding van het gezin, een 

nazorgfase met wellicht dagbehandeling en dergelijke. 

Gemeenten maken op basis van cijfers over het recente zorggebruik een inschatting van de 

benodigde zorg en de daarbij behorende financiële middelen. Incidentele fluctuaties in het 

zorggebruik kunnen echter grote gevolgen hebben. Wanneer in een gemeente met een relatief 

klein jeugdhulpbudget méér dan het verwachte aantal opnames speelt, heeft dat forse impact. 

Elke gemeente is verantwoordelijk voor de risicobeheersing op het totale veld van de jeugdzorg. 

Het beroep dat een gemeente doet op de regionale zorg is mede afhankelijk van de manier waarop 

een gemeente het lokale takenpakket uitvoert en het functioneren van de pedagogische civil 

society in een gemeente. Bovendien is het risicoprofiel van de jeugd mede afhankelijk van de inzet 

van de gemeente in het brede sociale domein. Ten slotte kent het Rijk de middelen ook toe aan de 

individuele gemeenten. 

 

Doel van de decentralisatie is een effectievere inrichting van de jeugdzorg o.a. door het beroep op 

de specialistische jeugdzorg terug te dringen. De taakstelling op het budget maakt deze beweging 

ook noodzakelijk. Regionale en lokale jeugdzorg zijn dus communicerende vaten.  

 

Bovenstaande illustreert dat jeugdzorg enerzijds vraagt om solidariteit tussen gemeenten in de 

regio om fluctuaties op te vangen en een adequaat voorzieningenniveau te borgen en anderzijds 

het risico in zich heeft van afschuifgedrag van lokale (zorg)kosten naar de regio. Hierna gaan we in 

op de risicobeheersing en op de solidariteit. 

 

Risico's regionale budget 

Voor een toereikend regionaal budget zien we de volgende risico's: 

- uitvoering zorgplicht 

Gemeenten krijgen een zorgplicht. Een zorgplicht betekent dat er geen sprake is van een 

gesloten, voorspelbaar systeem. Gemeenten kunnen te maken krijgen met een onverwachte 

groei in de noodzakelijke zorgvraag. Naast incidentele, individuele vragen naar zeer 

specialistische hulp kunnen we ook denken aan groei als gevolg van andere ontwikkelingen in 

het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan de druk op verstrekkingen levensonderhoud en 

9 



Beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant 
 

 

 

Hart van Brabant  Beleidskader Jeugdstelsel 2015-2018 Pagina 69 

 

 

inkomensondersteuning, werkloosheid, migratie en aan veranderingen in de lokale 

pedagogische civil society. 

- Ongecontroleerde toegang 

De toegang tot de jeugdzorg is niet eenduidig. Over de functionaliteit van de frontlijn hebben 

we regionaal afspraken gemaakt. De invulling en uitvoering van de frontlijn is een 

verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten. Daarnaast is in de wet geregeld, dat ook 

de huisarts toegang tot zorg kan geven. 

- Continuïteit van zorg/transitie 

Voor de continuïteit van zorg gelden wettelijke afspraken. In de transitie blijven gemeenten 

één jaar verantwoordelijk voor de continuïteit van geleverde zorg. Het gaat daarbij niet alleen 

om zorg in uitvoering, maar ook om indicaties. De gevolgen hiervan hebben we uitgewerkt in 

het Regionaal Transitie-arrangement. De garantie van zorgcontinuïteit legt een groot beslag 

op het totale budget. Aandachtspunt is de indicatiestelling in 2014. In het transitie-

arrangement hebben we hierover afspraken gemaakt met de regionale zorgaanbieders.  

- Onderbenutting van capaciteit (‘lege bedden’) of overbenutting (‘wachtlijsten’) 

Gespecialiseerde zorg is een schaars goed. Op basis van prognoses wordt de noodzakelijke 

beschikbaarheid van gespecialiseerde zorg bepaald. Het is belangrijk dat deze hulp optimaal 

wordt benut. Onderbenutting (‘lege bedden’) is duur en maatschappelijk niet gewenst. 

Overbezetting leidt tot (lange) wachtlijsten, ook dit is niet gewenst. 

- In-efficiency in de uitvoering van de keten (versnipperd aanbod, te weinig 

afstemming/opschalen of juist te veel, te groot beroep op specialistische zorg, te veel 

bureaucratie) en onverwachte groei in de kostenstructuur (salariskosten, kwaliteitseisen) 

De belangrijkste kostenveroorzakers zijn de salariskosten en de kwaliteitseisen. De 

salariskosten zijn afhankelijk van de Cao-ontwikkeling. De wetgeving stelt het kader voor de 

kwaliteitsbewaking. Dit kader is nog niet definitief uitgekristalliseerd. Aanvullende regionale 

of lokale kwaliteitseisen kunnen kostenverhogend werken. In dit verband is ook relevant hoe 

we verantwoording inrichten en welke eisen we daarbij aan aanbieders en onszelf stellen. 

- Geen adequaat financieel beheer bij instellingen die cruciale zorg leveren 

Instellingen zijn straks met de uitvoering van zorgtaken mede verantwoordelijk voor publieke 

belangen. Dit stelt - zeker in een situatie van beperkte marktwerking - eisen aan het financieel 

beheer en de ‘governance’ (besturing) van deze instellingen. Bij financiële problemen of 

faillissement springen gemeenten niet financieel bij. Gemeenten zijn immers 

verantwoordelijk voor het publiek belang en de continuïteit van de dienstverlening en niet 

voor het in stand houden van instellingen. Om risico te beperken en verspilling te voorkomen, 

moeten instellingen hun financieel beheer en verantwoording zo inrichten, dat zij ‘in control’ 

zijn. Soberheid en doelmatigheid behoren tot hun verantwoordelijkheid. Daarvoor werken we 

- in overleg met de instellingen - een normenkader uit. 

- Frictiekosten 

De frictiekosten worden beperkt door de beleidskeuze voor een geleidelijke transformatie van 

de jeugdzorg en om vooralsnog slechts beperkt marktwerking toe te passen. Desondanks 

moeten we door de bezuinigingen rekening houden met fricties. In het transitie-arrangement 

hebben we deze in beeld gebracht. Gemeenten spannen zich in om eventuele frictiekosten zo 

laag mogelijk te houden, maar aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze kosten. 
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- Persoonsgebonden budget (PGB)  

De wet geeft de mogelijkheid van een PGB in plaats van ‘zorg in natura’. Cliënten beschikken 

over het budget, maar ontvangen het niet op een eigen rekening. Daarmee beperken we het 

risico van misbruik aanzienlijk.  

- Positieve risico's 

Voor de eerste contractperiode (tot 2018) voegen de gemeente eventuele meevallers toe aan 

de reserve jeugd voor risico's en innovatie. 

 

De omvang van het decentralisatiebudget in combinatie de financiële risico's stellen eisen aan het 

financieel beheer. Dit werken we op basis van dit beleidskader in 2014 verder uit. 

 
 

Solidariteit in de regio 

Solidariteit tussen de gemeenten van de regio Hart van Brabant is nodig om schommelingen in het 

gebruik van (dure) voorzieningen op te kunnen vangen. En om te voorkomen dat de begroting van 

een lopend jaar wordt overschreden. Zo kunnen we aan de zorgplicht voldoen en de zorg voor 

cliënten garanderen, ongeacht de financiële positie van de gemeente van herkomst. Solidariteit 

draagt tegelijkertijd bij aan het optimaliseren van de inkoop. Het zorgt voor schaalvoordelen en we 

optimaliseren het gebruik van schaarse en dure voorzieningen.  

 

De regio kan de solidariteit op verschillende manieren organiseren. Belangrijk is dat solidariteit 

bijdraagt aan effectievere inzet van jeugdzorg in de regio én in de individuele gemeenten. 

Solidariteit moet dus niet leiden tot ongewenst afschuifgedrag van gemeenten onderling en ten 

koste gaan van de eigen verantwoordelijkheid voor het totale jeugdveld van iedere gemeente zelf. 

Op hoofdlijnen onderscheiden we drie modellen voor onderlinge solidariteit: 

1. verzekering; 

2. verrekening; 

3. combinatiemodel verzekering/verrekening. 

 

Verzekering 

Het verzekeringsmodel gaat uit van maximale solidariteit tussen gemeenten. Iedere gemeente 

betaalt een vaste ‘verzekeringspremie’ aan de regionale kassier, die de zorg namens alle 

gemeenten contracteert. De gemeente is hiermee verzekerd van capaciteit van het regionaal 

aanbod. Dit model biedt weinig financiële prikkels voor individuele gemeenten om hun eigen 

voorzieningen op orde te hebben. Het risico bestaat dat gemeenten daarmee te weinig inzet 

leveren op preventie en te veel gebruik gaan maken van het regionaal aanbod; ze zijn immers toch 

al verzekerd. Met als gevolg premiestijging voor álle deelnemende gemeenten. Solidariteit via 

verzekering geeft precies de omgekeerde prikkel van wat we met de decentralisatie willen 

bereiken. 
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Verrekening 

In dit model is de solidariteit beperkt tot gezamenlijke inkoop. De kosten van gebruik worden 

direct verrekend met een individuele gemeente. Dit gebeurt op basis van het feitelijk zorggebruik, 

het profijtbeginsel. De rekening van onvoorziene omstandigheden of risico's ligt volledig bij de 

individuele gemeente. Dit model kan leiden tot zorgmijding en ondermijning van de noodzakelijke 

beschikbaarheid van specialistische voorzieningen. Daarmee is het minder geschikt voor het 

regionaal aanbod van voorzieningen. Het model is wel goed toepasbaar voor het regionaal inkopen 

van lokale voorzieningen. Elke gemeente profiteert dan van de schaalgrootte van de regio. 

 

Combinatiemodel verzekering/verrekening 

Dit model is een combinatie van verzekering en verrekening, van solidariteit en profijt. Gemeenten 

dragen bij op basis van het gemiddeld verwachte zorggebruik; op basis van het gemiddeld historisch 

gebruik. De verrekening van de werkelijke kosten vindt plaats over een aantal jaren, bijvoorbeeld de 

contractperiode van vier jaar. Met de schaalgrootte van onze regio en de spreiding van de 

verrekening over een aantal jaren, vangen we schommelingen voor individuele gemeenten op. Bij 

minder gebruik daalt de bijdrage van de gemeente. Dit model is alleen mogelijk met een meerjarige 

contractperiode. 
 

Met dit systeem creëren de gemeenten tijd om bij te sturen op hun financiën en om maatregelen te 

treffen om kosten te beheersen. Dit model geeft individuele gemeenten bovendien een prikkel om 

met preventie te sturen op een lagere bijdrage aan de (dure) regionale voorzieningen. Voorwaarde 

voor dit systeem is dat er een duidelijk beeld is van het historisch, huidig en van toekomstig 

zorggebruik in combinatie met de risicofactoren per gemeente. Op dit moment is de informatie 

hierover nog gebrekkig. De verdeelsystematiek van het Rijk kan echter als basis dienen voor de 

eerste contractperiode. Het Rijk verdeelt het budget in eerste instantie op basis van een inschatting 

van het historisch gebruik. Vanaf 2016 werkt het Rijk met een objectief verdeelmodel. 
 

 

Beslispunt 

 

 

19. Voor het regionaal voorzieningenaanbod kiezen de Hart van Brabant-

gemeenten voor het combinatiemodel van verzekering en verrekening, omdat dit 

model het meest effectief bijdraagt aan de doelstellingen van de jeugdzorg. 
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10. Sturing en verantwoording 

Binnen het veld van de jeugdzorg speelt verantwoording op verschillende niveaus: van het college 

aan de gemeenteraad, tussen gemeenten onderling in de regio, van instellingen aan hun  

opdrachtgever, van gemeenten en instellingen aan kinderen, jongeren en ouders, en van gemeenten 

intern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verantwoording gaat over de effectiviteit en efficiency van de inzet, maar ook over de mate 

waarin we inhoudelijke doelen (resultaten) bereiken of maatschappelijke effecten (outcome) 

realiseren. De doelstellingen van dit beleidskader zijn daarvoor de kapstok. We kiezen daarbij niet 

voor een uitputtende reeks van doelen, maar voor een beperkte set doelen die een indicatie geven 

van de beleidseffecten en de maatregelen die gemeenten en aanbieders hebben genomen. 

Voor de periode 2015-2018 formuleren we de volgende doelen van transitie en transformatie. 

 

1. Gebruikers van het jeugdaanbod zijn tevreden over bejegening en ondersteuning 

We stellen de cliënt centraal. Om die reden is het oordeel van de cliënt een voorwaarde om 

conclusies te kunnen trekken over het optreden van professionals en organisaties. 

Cliënttevredenheid alleen is niet zaligmakend, daarom hechten we ook belang aan een 

professionele evaluatie. Maar uiteindelijk gaat het om de cliënt, die we medeverantwoordelijk 

maken voor het resultaat van collectieve inspanningen. Meer jeugdigen ontvangen ondersteuning 

en hulp op vrijwillige basis 

 

2. De aangeboden ondersteuning is passend en effectief (naar professionele maatstaven) 

Naast het cliëntoordeel is het van belang te weten of de interventies van het specialistisch 

aanbod en de bemiddeling van de frontlijn ook tot resultaat leiden. Professionals worden geacht 

dit te kunnen beoordelen. De frontlijn krijgt een rol in de evaluatie van de geleverde hulp en 

ondersteuning. De frontlijnmedewerker staat immers naast de jeugdige en het gezin, heeft 

Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

1. De gemeenten willen sturen op resultaat in de zin van maatschappelijke outcome.(…). De 

resultaatgebieden worden de komende tijd in samenspraak met het veld verder uitgewerkt. Daarbij 

wordt in ieder geval ook aangesloten op de nieuwe wet. 

2. Binnen het principe van resultaatsturing kunnen verschillende bekostigingsmodellen worden toegepast. 

De keuze daarvan moet aansluiten bij de visie op sturing en de eigen rol van de gemeente (n). 

3. Met het consortium van aanbieders wordt onderzocht of en in welke omvang een resultaatgerichte 

bekostiging mogelijk is. (…) Resultaatbekostiging impliceert een model van controle achteraf en leidt tot 

andere vormen van verantwoording. 

 10 

Wat zegt de Jeugdwet? 

“bij ministeriële regeling (zal) een modeljaardocument vastgesteld worden. Met het indienen 

van een volledig ingevuld jaardocument voldoen de betrokken jeugdhulpaanbieders en 

gecertificeerde instellingen aan al hun verplichtingen inzake de jaarstukken.” 
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overzicht en kijkt breed. 

 

3. Het gebruik van specialistische hulp (behandeling, verblijf) gaat omlaag, ten guste van lichte 

vormen van hulp 

Het aantal verwijzingen naar specialistische vormen van  hulp en behandeling is het afgelopen 

decennium fors gestegen. In navolging van het RMO-advies ‘Ontzorgen en normaliseren’ (2011) 

streven we er naar een groter aantal jeugdigen en gezinnen op een andere manier te 

ondersteunen dan via specialistische zorg, door er tijdig bij te zijn en in samenspraak met de 

cliënt tot integrale, passende oplossing te komen, met inzet van eigen kracht en de bijdragen 

vanuit het netwerk van jeugdigen en gezinnen.  

 

4. Frontlijn schakelt met inzet van ketenregie aantoonbaar sneller op en af: resulterend in 

kortere doorlooptijden van het specialistisch aanbod 

Een goed functionerend stelsel wordt gekenmerkt door soepel verkeer tussen professionals en 

organisaties, gericht op jeugd en gezin. Zo nodig snel opschakelen dus, maar zodra het 

verantwoord is ook weer snel afschakelen, terug naar zelfredzaamheid en regie over het eigen 

leven. Dat wordt onder meer zichtbaar in de doorlooptijden in het specialistisch aanbod. Veel 

jeugdigen kunnen mogelijk weer sneller terug naar de frontlijn, en – bij voorkeur – naar eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

5. Minder jeugdigen krijgen een maatregel op last van de kinderrechter, ten gunste van het aantal 

jeugdigen en gezinnen dat hulp op vrijwillige basis ontvangt. 

Het aantal jeugdigen en gezinnen dat onder toezicht is geplaatst en een vorm van gedwongen 

hulp ondergaat kan en moet omlaag. Eerder signaleren, een goed werkende frontlijn en flexibele 

op- en afschaling moeten daaraan bijdragen, net als een goede balans van dwang en drang. 

Langs deze weg voorkomen we ingrijpende maatregelen en realiseren we bovendien 

kostenbesparingen. 

 

6. Professionals in en om het jeugdveld handelen aantoonbaar volgens de Meldcode 

Kindermishandeling 

We beschouwen het als een maatschappelijke opdracht om het aantal gevallen van huiselijk 

geweld, kindermishandeling en -misbruik substantieel te verlagen. Professionals die met 

jeugdigen en gezinnen werken, spelen hierin een cruciale rol. De professionals en organisaties 

waarom het gaat zijn genoemd in de Wet Meldcode. De Meldcode is niet voldoende: het gaat 

om verantwoordelijkheid en attitude van professionals en organisaties; niet ‘wegkijken’, maar in 

gesprek gaan en handelen. 

 

Naast deze inhoudelijke doelstellingen richten we de verantwoording in op een zorgvuldige inzet 

van middelen en adequate informatievoorziening, en tot slot ook op de handhaving van het 

budgettaire kader. Dit laatste vraagt om een zeer actieve monitoring, zeker in de eerste 

contractperiode. 
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Het verleden van de jeugdzorg heeft geleerd dat de wijze waarop de verantwoording en 

risicobeheersing zijn ingericht, kan doorschieten in een ongebreidelde bureaucratie en 

desinformatie. We willen het stelsel transparant houden en zoeken naar verantwoordings-

methoden die daar aan bijdragen en die alle partijen scherp houden om zich verder te ontwikkelen 

en te verbeteren. Verantwoorden dus primair om te leren en niet om af te rekenen.  

 

De informatievoorziening in het jeugdveld is (nog) versnipperd en ontoereikend. Het kost tijd om 

dit te stroomlijnen. Kwantitatieve data geven bovendien slechts een beperkt beeld en brengen het 

risico van bureaucratie met zich mee. We willen daarom ook experimenteren met (kwalitatieve) 

methoden. In de voorbereiding van de transitie hebben gemeenten hier al enige ervaring mee 

opgedaan (bijvoorbeeld hoorzittingen, visitaties). 

 

Gemeente en gemeenteraad 

Met de decentralisatie ligt de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van de 

jeugdzorg bij de gemeente. Het College handelt binnen de door de Raad gestelde kaders en legt 

verantwoording af aan de Raad. Daarbij gaat het om het totale veld van de jeugdzorg, dus over het 

lokale én het regionale aanbod. 

Via de gemeenteraad leggen gemeenten verantwoording af aan hun inwoners. Kinderen, jongeren 

en ouders, cliënten van jeugdzorg, instellingen en andere sleutelposities in de pedagogische civil 

society zijn daarin belangrijke partijen. Voor de verantwoording gebruikt de gemeente het 

reguliere instrumentarium voor planning en control, met name de jaarrekening. Daarmee borgen 

we ook de integraliteit van de jeugdzorg met andere zorggebieden. Alle gemeenten sturen en 

verantwoorden op de doelstellingen van dit regionale beleidskader. In het lokale beleidsplan 

werken individuele gemeenten uit hoe zij de verantwoording in hun gemeente verder willen vorm 

geven.  

 

Regio en gemeenten 

De verantwoording over het regionaal aanbod heeft plaats binnen afspraken over de ‘governance’ 

van de regio. De overeengekomen regionale uitvoeringsorganisatie rapporteert en is 

verantwoordelijk voor de transparantie van de informatie en bruikbaarheid in de P&C-cyclus van 

de verschillende gemeenten. Gemeenten maken in deze P&C-cyclus in de begroting duidelijk 

hoeveel geld beschikbaar is voor de regionale inzet. De begroting wordt voorbereid in het 

portefeuillehoudersoverleg/bestuurscommissie en via het Algemeen Bestuur Hart van Brabant 

voorgelegd aan de raden. Het is belangrijk om deze formele verantwoording aan te vullen met 

informele verantwoording. We willen daarvoor gebruik maken van de zogenoemde radendagen, 

zoals opgenomen in het voorgestelde Governance-model. De eerste contractperiode willen we 

deze bijeenkomsten gebruiken voor het uitwisselen van ervaringen en met de jeugdzorg als 

belangrijk agendapunt.  
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Gemeenten onderling 

De regionale aanpak van de jeugdzorg is niet los te zien van de lokale inzet op preventie en het 

brede veld van de pedagogische civil society. Beide zijn gericht op de doelstellingen van dit 

beleidskader. Vanuit de keuze voor solidariteit en risicodeling mogen gemeenten elkaar 

aanspreken op het functioneren van hun pedagogische civil society. We stellen voor hier binnen de 

regio vorm aan te geven met het instrument van onderlinge visitatie. De resultaten kunnen we 

bijvoorbeeld inbrengen tijdens de genoemde radendagen.  

 

Gemeenten en het Rijk 

Gemeenten leggen individueel verantwoording af aan het Rijk; op basis van de jaarrekening. Over 

de wijze van verantwoording richting het Rijk is nog geen duidelijkheid. 

 

Instellingen en gemeenten 

In de inkoopcontracten regelen we hoe de aanbieders verantwoording afleggen. Voor een deel 

bestaat deze uit reguliere verantwoording over de besteding van beschikbaar gestelde middelen. 

Daarnaast zijn de doelstellingen van het beleidskader de kapstok. Verder rapporteren aanbieders 

over hun ‘governance’, over de zaken waartoe zij of gemeenten wettelijk verplicht zijn, aangevuld 

met een beperkt aantal regionaal of lokaal vastgestelde items. De inhoud en de wijze van 

rapporteren werken we nog verder uit, als onderdeel van de inkoopcontracten. 

 

Aanbieders van jeugdhulp moeten zich verantwoorden over de ingezette middelen. Hiervoor wordt 

landelijk een jaardocument ontwikkeld. Met dit jaardocument verantwoorden jeugdhulpaanbieders 

en de gecertificeerde instellingen de aan hen toevertrouwde middelen, conform een zorgbreed 

format. Hiermee wordt voorkomen dat aanbieders bijvoorbeeld kapitaallasten voor verschillende 

gemeenten divers moeten verantwoorden. In de concept Jeugdwet is het gebruik van het 

jaardocument verplicht. Onderdeel van het jaardocument is een bijlage met kwantitatieve gegevens 

over de prestaties, vaak in termen van productiecijfers. De monitoring en het beoordelen van de 

verantwoording is naast inkoop een belangrijke taak van de regionale uitvoeringsorganisatie, die de 

gemeenten inrichten. 

 

Instellingen, gemeenten, kinderen, jongeren en ouders; de pedagogische civil society 

Uiteindelijk gaat het in de jeugdzorg om de eindgebruikers, de kinderen, jongeren en ouders. 

Worden zij er beter van? Het is belangrijk om dit zowel bij de sturing als bij de verantwoording voor 

ogen te houden. De ervaring leert dat hun werkelijkheid zich slecht laat vertalen in cijfers en 

jaarrekeningen. Bij de voorbereiding van de transitie zijn hun verhalen en ervaringen steeds een 

belangrijke inspiratiebron geweest. We willen hier in de toekomstige verantwoording verder op 

voortbouwen. Daarom gaan we  de verantwoording verrijken met een steekproef van casus-

analyses.  
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Verantwoordingsdag 

Voor de verdere transformatie en ontwikkeling van de jeugdzorg is verantwoordingsinformatie 

belangrijk. Belangrijk is ook, dat partijen met elkaar in gesprek blijven. Daarom organiseren we, in 

ieder geval in de eerste contractperiode, jaarlijks een verantwoordingsdag voor de regio. Op deze 

dag delen we de resultaten van de verschillende verantwoordingsinstrumenten met elkaar; 

gemeenten en aanbieders. 

 
 
Actiepunt 
• De gemeenten verrijken hun verantwoording met nieuwe instrumenten (visitatie, casusanalyse, 

verantwoordingsdag) 



Beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant 
 

 

 

Hart van Brabant  Beleidskader Jeugdstelsel 2015-2018 Pagina 77 

 

 

 

11. Beleidsinformatie, monitoring en advisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de doelmatigheid, effecten en samenhang in het lokale en regionale aanbod te kunnen 

beoordelen is beleidsinformatie over het gebruik ervan nodig. Naar verwachting wordt die 

informatie landelijk verzameld: aanbieders leveren gegevens aan een landelijke instantie, die voor 

de gemeenten en het Rijk de nodige bewerkingen uitvoert. Zo kan worden voorkomen dat 

jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en het 

AMHK telkens met meerdere, per gemeente verschillende uitvragen te maken krijgen.  

De keuze voor resultaatsturing of populatiebekostiging betekent dat we indicatoren voor de 

resultaten moeten formuleren en moet onderzoeken hoe we op resultaten en bekostiging sturen. 

Deze beleidsvoorbereidende en monitortaken zullen we regionaal uitvoeren. 

 

Behalve om de geleverde prestaties te beoordelen, is beleidsinformatie nodig om de match tussen 

(lokale en regionale) vraag en aanbod te maken. Gemeenten kunnen de bewerkte informatie van 

aanbieders onder andere voor hun inkoop- en kwaliteitsbeleid gebruiken. Daarnaast moet de 

ondersteuningsbehoefte van jeugdigen en gezinnen in beeld worden gebracht én de veerkracht 

van burgers en de lokale samenleving in wijken, buurten en gemeenten.  

 

Ten slotte is het van belang de komende jaren de effecten te monitoren van de gemeentelijke en 

regionale sturing op het jeugdstelsel, zodat indien nodig bijgesteld kan worden. Als we kijken naar 

het spanningsveld tussen de geambieerde vernieuwing en de financiële taakstelling zal 

budgetbeheersing veel aandacht vragen. Dit vraagt in de eerste periode van transitie en 

transformatie extra inzet op monitoring.  

We verwachten dat de GGD een bijdrage levert aan de inrichting van een voorziening voor 

beleidsinformatie, passend bij de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten. Daarbij moeten 

we ook de relatie met lokale en regionale sturing leggen. Daarop vooruitlopend zien we de GGD als 

partner voor het analyseren van het cijfermateriaal en het verwerven van aanvullende kwantitatieve 

en kwalitatieve informatie. 

 

Wat staat er in het Functioneel ontwerp? 

Gemeenten maken afspraken met aanbieders over voortgangsrapportages. Gemeenten 

ontwikkelen een systeem van contractmanagement voor de jeugdhulp. 

Wat zegt de Jeugdwet? 

Het college verwerkt gegevens ten behoeve van de totstandbrenging van een 

doelmatig, doeltreffend en samenhangend gemeentelijk beleid ten aanzien van 

preventie, jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 

jeugdreclassering en het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling, ten behoeve van de verwerking, bedoeld in het eerste lid, 

en ten behoeve van de toegang van jeugdigen en hun ouders tot de jeugdhulp. 
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Informatievoorziening 

Sturing met informatie heeft twee doelen. Inhoudelijk: zorgen dat hulpvragers hulp en 

ondersteuning krijgen volgens de nieuwe uitgangspunten. Financieel: in control komen en blijven. 

Het is in deze fase niet mogelijk om een indicatorenset voor monitoring en evaluatie te leveren. 

Zowel landelijk als regionaal is nog veel in ontwikkeling. We kunnen wel hoofdrichtingen geven 

voor verdere ontwikkeling. 

 

Bij de informatiebehoefte en sturing speelt op de achtergrond steeds de vraag hoe we minder 

bureaucratie kunnen bereiken en administratieve lasten kunnen verminderen. Ook dit is onderdeel 

van de gezamenlijke opgave om een eenvoudiger stelsel te maken.  

 

Informatievoorziening is niet een technisch ICT-vraagstuk, maar raakt de kern van de decentralisatie-

opdracht. Nu niets doen leidt tot onaanvaardbare risico’s bij de invoering. Deze risico’s zijn door de 

VNG in kaart gebracht: 

- Gemeenten en hulpverleners zijn onvoldoende geïnformeerd over risico’s in de dienstverlening. 

De voorbeelden zijn helaas bekend van gezinsdrama’s, die voorkomen hadden kunnen worden 

als hulpverleners eerder hun informatie over een dreigende ontsporing hadden kunnen delen. 

- Burgers zijn onvoldoende geïnformeerd over hun eigen mogelijkheden om zorg te organiseren. 

Voor burgers ontbreekt het aan overzicht van welke zorg dichtbij beschikbaar is. Hierdoor 

wordt eerder een beroep gedaan op zorg en ondersteuning door de gemeente. 

- Sociale wijkteams hebben niet de juiste informatie om hun werk te kunnen doen (één-gezin, 

één-plan), of moeten de informatie uit een veelheid aan verschillende systemen bij elkaar 

zoeken. Dit is inefficiënt en leidt tot ondoelmatige inzet van (dure) wijkteams. 

- Het ontbreken van duidelijke kaders voor privacybescherming en informatiebeveiliging leidt tot 

onduidelijkheid over welke gegevens professionals in welke situaties mogen uitwisselen. In het 

sociaal domein gaat het vaak over burgers in kwetsbare posities en over gevoelige informatie. 

De onduidelijke situatie is daarmee onwenselijk. 

- Door het ontbreken van standaarden bedenken gemeenten elk hun eigen werkwijzen voor de 

samenwerking met zorgaanbieders en uitvoeringsorganisaties. Dit leidt tot inefficiënte 

processen en grote administratieve lasten voor zorgaanbieders en burgers. De kosten hiervan 

zullen de aanbieders op de gemeenten verhalen. 

- Gemeenten verwerven elk hun eigen ICT-systemen, terwijl de specificaties voor die systemen 

vaak grote overeenkomsten vertonen. Door samen te werken is hier veel geld te besparen. 

- Het ontbreken van een eenduidige systematiek voor beleidsinformatie en statistiek leidt ertoe 

dat een landelijk vergelijk van de uitvoering in het sociaal domein straks niet mogelijk is. 

- Landelijke partijen, zoals de ministeries, het CBS en onderzoeksinstituten, zullen voor hun eigen 

informatievraag veelal een eigen monitor of enquête ontwikkelen. Dit leidt tot hoge 

administratieve lasten voor gemeenten en uitvoerders. 
 

Het Rijk wil de door haar uitgevraagde beleidsinformatie verminderen en zich beperken tot de 

stelselverantwoordelijkheid. Er wordt daarom een nieuwe systematiek voorgesteld. Deze moet 

zorgen voor bruikbare beleidsinformatie, passend bij de verschillende verantwoordelijkheden en zo 

min mogelijk administratieve lasten veroorzaken. 
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Het voorgestelde model beleidsinformatie is een drietrapsmodel: 

1. Een minimale dataset en benchmark. 

2. Nader onderzoek. 

3. Een verzameling methoden om te leren lessen daadwerkelijk bij gemeenten te borgen. 

 

In dit model vragen we structureel, maximaal twee keer per jaar, een beperkte set gegevens aan 

instellingen. Landelijk worden deze gegevens gebundeld en naar de juiste gemeente geleid. 

Gemeenten moeten voor het opslaan van de (versleutelde) gegevens en het genereren van 

rapportages een (eigen) database inrichten. Het ligt voor de hand dit regionaal op te pakken en te 

verbinden met het regionale servicebureau. 

 

Deze data worden periodiek vergeleken en onderzocht. Dit onderzoek kan dieper inzoomen op de 

cijfers en achterliggende mechanismen op een of meer onderdelen of in een beperkt aantal 

gebieden (gemeenten, regio’s). Op die manier beperken we de administratieve lasten zo veel 

mogelijk en neemt tegelijkertijd de bruikbaarheid en betekenis van de gegevens toe. Zo voorziet de 

regeling voor beleidsinformatie in de nieuwe Jeugdwet in een landelijk gestandaardiseerde set 

beleidsinformatie voor de gemeenten. Aanvullend is er een dataset beschikbaar over 

jeugdbescherming en jeugdreclassering. En ten slotte een facultatieve dataset voor en van 

gemeenten. Deze dataset moet de meest voorkomende behoefte aan beleidsinformatie over inzet 

en dienstverlening van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen samenvatten. Er is voor 

gekozen om ook deze gegevens bij wet (en aanpalende regelgeving) te regelen en daarmee te 

standaardiseren. De gegevensset moet nog worden uitgewerkt. 

 

Beslispunt 

 

Actiepunten 
• We volgen de landelijke ontwikkelingen actief en passen ze toe bij het maken van 

verantwoordingsafspraken met de door ons gecontracteerde partijen. De monitoringsrol en 

het contractmanagement brengen we onder bij het regionaal facilitair bureau jeugdhulp. 

•  We vragen de GGD om op korte termijn passende voorstellen te doen voor de organisatie van: 

o control op resultaten (gekoppeld aan de doelstellingen); 

o control op prestaties (gekoppeld aan het contract); 

o control op budget (dit stelt niet alleen eisen aan het contract, maar ook aan de 

frontlijn en randvoorwaarden voor de keuzevrijheid van de gebruikers). 

20. In de eerste periode na de transitie hebben de gemeenten extra 

aandacht voor control en monitoring (kwaliteit en financiën) op basis van een 

driemaandelijkse managementrapportage, om bij te kunnen sturen in geval van 

ongewenste effecten.  

De GGD Hart voor Brabant levert een bijdrage in de voorziening van 

beleidsinformatie, in afstemming met de uitvoeringsorganisatie die is 

ondergebracht bij de gastheergemeente. 
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12. Innovatie 

We vragen professionals en organisaties in het jeugdveld om structureel te innoveren. In onze 

opdrachtverstrekking verwachten we onze contractpartners dat zij voortdurend werken aan 

verbetering van professionaliteit, werkwijzen en processen, met inzet van eigen middelen. 
 

Aanvullend daarop reserveren de gemeenten in de regio Hart van Brabant 7% van de in 2015 en 

volgende jaren overkomende middelen om vernieuwing mogelijk te maken. Die vernieuwing moet 

aansluiten bij de visie en voorstellen in dit regionale beleidskader. De wijze waarop en de 

voorwaarden waaronder we deze middelen beschikbaar stellen, bepalen we in 2014. Belangrijk 

uitgangspunt is dat de inzet moet leiden tot een verankering van vernieuwende en beproefde 

werkwijzen in de reguliere praktijk van organisaties en professionals. Wat we willen voorkomen is 

een onoverzichtelijke veelheid aan projecten, met weinig onderlinge samenhang of juist overlap, die 

eindigen wanneer de middelen zijn besteed; zonder verdere gevolgen. We verwijzen kortheidshalve 

naar de eerdere inventarisatie van lopende pilots, proeftuinen, projecten, ideeën of plannen die 

duidelijke raakvlakken hebben met de (decentralisatie) jeugdzorg of in 2013 van start zouden 

kunnen gaan
17

. De inventarisatie bestond uit 74 lopende en 19 aangekondigde initiatieven, waarvan 

35 op regionaal niveau. Op grond van de inventarisatie concluderen we dat sturing op samenhang en 

focus noodzakelijk is. We werken in 2014 uit hoe we de innovatieve kracht in onze regio optimaal 

kunnen inzetten, om te leren hoe we innovatie kunnen inzetten voor de transformatie. 
 

Innovatie kan zowel lokaal als regionaal worden georganiseerd. Wel streven we steeds naar een 

optimale regionale borging van de opbrengst die moet bijdragen aan de beoogde 

transitieresultaten. De wijze waarop we innovatietrajecten inrichten, werken we de komende tijd 

uit, zodat we medio 2014 duidelijkheid kunnen geven over de richting (waar willen vooral op 

innoveren), de manier waarop initiatieven gemeld kunnen worden en de voorwaarden waaraan 

moet worden voldaan. We gaan de overigens vanuit dat vooral gevestigde partijen innovatie als 

een opdracht zien en daarin ook vanuit eigen middelen investeren. 
 

Het beheer van het innovatiebudget komt in handen van het regionale facilitair bureau jeugdhulp; 

de besluitvorming over de inzet verankeren we bestuurlijk bij de regio Hart van Brabant. 

                                                                 
17

   Inventarisatie van initiatieven en experimenten in  het sociale domein rondom zorg voor jeugd binnen de gemeenten 

Midden-Brabant, Rops consultancy, 2013 
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Beslispunt 

 

21. De gemeenten hechten groot belang aan innovatie om de transformatie-

opgave mogelijk te maken. Van het totale decentralisatiebudget worden middelen 

afgezonderd (indicatief 7%), die hiervoor zullen worden ingezet. Daarnaast 

verwachten de gemeenten van de aanbieders dat zij ook binnen hun regulier aanbod 

met eigen middelen transformeren. We zullen voorstellen ontwikkelen voor de wijze 

van inzet vanuit het innovatiebudget, waarbij we specifiek aandacht vestigen voor 

een optimale borging en effectiviteit van de ingezette middelen. Het eerste jaar na 

de transitie bestaat de veranderopgave vooral in de totstandkoming van de toegang 

per gemeente, zodat de inzet vanuit het innovatiebudget in 2015 met voorrang 

wordt gericht op deze lokale opgave. 
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13. Overgangsmaatregelen 

Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over naar gemeenten. Om te 

voorkomen dat cliënten hierdoor discontinuïteit ervaren, hebben we als regio Hart van Brabant 

een Regionaal Transitie-arrangement (RTA) opgesteld. Het Regionaal Transitie-arrangement is 

integraal als bijlage 2 opgenomen in dit beleidskader en maakt er onlosmakelijk deel van uit. 

Doel van dit transitie-arrangement is meerledig: 

1. Waarborgen van continuïteit voor cliënten die op 31 december 2014 ‘in zorg’ zijn en deze 

zorg ook in 2015 moeten ontvangen. Dit geldt in het bijzonder voor jeugdigen die in een 

voorziening verblijven, en jeugdigen die in pleegzorg zijn. 

2. Het in stand houden van een bijbehorende infrastructuur van voorzieningen, nodig om deze 

continuïteit te kunnen bieden. Dat betekent dus dat ook de continuïteit van organisaties 

tot op zekere hoogte gewaarborgd moet worden. 

3. Ten slotte willen we met het transitie-arrangement de frictiekosten als gevolg van de 

decentralisatie van de jeugdzorg zo veel mogelijk beperken. Door organisaties tijdig 

perspectief te bieden stellen we hen in staat te anticiperen op de veranderingen. 

 

In het transitie-arrangement is onder meer het volgende vastgelegd: 

- De bestaande inkoop- en bekostigingssystematiek wordt gecontinueerd in het overgangsjaar 

2015. Hiervoor maken we in 2014 afspraken met de zorgverzekeraars en de provincie Noord-

Brabant. 

- Provincie en gemeenten gaan in 2014 ‘samen sturen’ ter voorbereiding van een ‘warme 

overdracht’ en een ‘zachte landing’. 

- De aanbieders van jeugdhulp doen gezamenlijk voorstellen om inhoud te geven aan de 

gewenste vernieuwing en om kosteneffectiever te werken met behoud van kwaliteit. Dit 

laatste met het oog op de taakstelling voor de jaren 2015-2018. 

- Met Bureau Jeugdzorg (BJZ) Midden Brabant en de provincie Noord-Brabant wordt bezien in 

welke mate expertise en eventueel medewerkers kunnen worden ingezet in de frontlijn, als 

nieuwe toegang tot het stelsel van jeugdhulp. 

- We maken afspraken over de voorbereiding van dossiers en toedeling van caseloads die op 31 

december 2014 ‘onder handen zijn’ bij BJZ en over het bewaren en bewaartermijnen van oude 

dossiers, met het oog op lokale overdracht en beheer naar gemeenten.  

- We maken afspraken over de overdracht van alle individuele casuïstiek. 

 

Actiepunt 

• De gemeenten gebruiken het vastgestelde Regionaal Transitie-arrangement Hart van Brabant als 

kader voor het uitwerken van afspraken over continuïteit op cliëntniveau en op het niveau van 

voorzieningen. 
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Bijlage 2  Regionaal Transitie-arrangement 
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1 Inleiding 
Het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) maakt inzichtelijk hoe de continuïteit van jeugdzorg, 

het beperken van de frictiekosten en het beperken van discontinuïteit van de infrastructuur wordt 

bewerkstelligd. De partners bij het opstellen van dit RTA zijn de samenwerkende gemeenten in de 

Regio Midden Brabant, de zorgaanbieders, de provincie en de zorgverzekeraars. Het RTA is 

vastgesteld door de verschillende colleges van B&W.  

1.1 Regio’s 

De regio bestaat uit de volgende 9 gemeenten (VNG indeling): 

Dongen  Gilze en Rijen  Heusden Oisterwijk  Waalwijk 

Goirle   Hilvarenbeek Loon op Zand Tilburg 

1.2 Regionaal beleidskader 

Het RTA is voor de regio een samenvatting van reeds vastgesteld jeugdbeleid waarin is voorzien in 

een functioneel ontwerp. Uitgangspunt voor besluiten in het kader van het functioneel ontwerp is 

een 'zachte landing' met beperkte marktwerking (zie hoofdstuk 2). 

 

Parallel aan de ontwikkeling van het RTA, loopt ook de ontwikkeling van een regionaal beleidskader 

voor jeugdzorg in de regio Midden Brabant (zie bijlage 4). Hierin worden de besluiten genomen 

over de vernieuwing van het stelsel, de governance en de financiële kaders. Dit wordt vastgesteld 

in de gemeenteraden uiterlijk eind februari 2014. 

1.3 Functioneel ontwerp 

In het functioneel ontwerp formuleren de (samenwerkende) gemeenten in de regio Midden 

Brabant inrichtingskeuzes die door gemeentelijke sturing hun beslag moeten krijgen in de praktijk.  

 

Het functioneel ontwerp bouwt voort op de in de afgelopen periode ontwikkelde visie op het 

nieuwe jeugdstelsel, zoals vastgelegd in het Regionaal transitieplan jeugd Midden-Brabant 

(december 2011). 

1.4 Implementatie en transformatie 

Het functioneel ontwerp is tevens basis voor overleg met veldpartijen cq. Bureau Jeugdzorg, de 

aanbieders van opvoed- en opgroeihulp, de jeugd-ggz en de voorzieningen voor jeugdigen met een 

verstandelijke beperking. Op basis hiervan geven de gemeenten uitwerking aan (en besluiten over) 

diverse onderdelen, waaronder: 

• welke onderdelen van het aanbod worden gezamenlijke ingekocht (concreet); 

• de organisatie/inrichting van het (gezamenlijk deel van het) stelsel van jeugdhulp; 

• het sturingsmodel voor en passend bij gezamenlijke inkoop; 

• de concretisering van de uitgangspunten met betrekking tot governance. 

 

Uitwerking van bovenstaande punten wordt opgenomen in het regionaal beleidskader. 
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1.5 Proces 

De partners bij het opstellen van dit RTA zijn op verschillende momenten betrokken bij het 

ontwikkelen van het RTA. Parallel aan dit proces zijn bestuurders volledig betrokken. 

• September Uitvraag gegevens bij instellingen (omzet en eenheden) 

• 23 augustus Provinciale bijeenkomst met alle jeugdzorginstelling voor J&O en LVB 

• 5 september Provinciale bijeenkomst met alle jeugdzorginstelling voor GGZ 

• 24 september Bijeenkomst voor vrijgevestigden  

• 26 september Overleg met zorgverzekeraars en zorgkantoor (CZ en VGZ)  

• 30 september Overleg met provincie (ambtelijk) 

• 30 september Overleg over frictiekosten met focusinstellingen (grootste   

  instellingen). 

 

1.6 Voorbehouden 

1.6.1 Voorbehoud goedkeuring gemeenteraad 

Het transitiearrangement geeft voor het jaar 2015 voornemens weer om bepaalde budgetten te 

alloceren en te starten met innovatie. De verdere precisering en uitwerking ook voor de latere 

jaren wordt opgenomen in het regionaal beleidskader. Het regionaal beleidskader is op dit 

moment in ontwikkeling. Begin 2014 wordt via het beleidskader de gemeenteraden gevraagd 

hiermee in te stemmen. 

1.6.2 Voorbehoud van volumes en budgetten 

De transitiearrangementen dienen ruim een jaar voor de inwerkingtreding van de Jeugdwet te 

worden opgesteld (uitgaande van vaststelling voor het einde van dit jaar). In het tussenliggende 

jaar kunnen de cijfers veranderen. De gegevens van de meicirculaire 2013 (financiën en volumes 

zorggebruik) zijn slechts indicatief. Pas met de meicirculaire 2014 weten gemeenten het definitieve 

budget voor het transitiejaar 2015. 

1.6.3 Voorbehoud inwerkingtreding Jeugdwet  

Uitgegaan wordt dat de Jeugdwet 1 januari 2015 in werking treedt, op basis van het voorstel zoals 

dat nu voorligt. 

1.6.4 Voorbehoud certificering 

De afspraken in dit arrangement met betrekking tot de doorontwikkeling van de Jeugdbescherming 

en Jeugdreclassering functies binnen de huidige BJZ vestiging Tilburg zijn onder voorbehoud van 

verkrijging van certificering van deze nieuwe organisatie.  

1.6.5 Voorbehoud kwaliteitseisen.  

De afspraken met aanbieders van jeugdhulp dienen gemaakt te worden onder voorbehoud dat 

deze aanbieders voldoen aan die kwaliteitseisen in de jeugdwet die op voorhand toetsbaar zijn. 
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2 Een zachte landing met innovatie 

2.1 Borging en continuïteit 

Gezien de complexiteit van de transitie, het belang van borging van continuïteit en gelet op de 

kwetsbaarheid van de doelgroep en daaraan verbonden hoge (bestuurlijke) risico's, wordt in de 

eerste drie jaar na de decentralisatie voor inkoop van het aanbod waar gemeenten gezamenlijk 

verantwoordelijk voor zijn, slechts beperkt marktwerking toegepast. Met de bestaande aanbieders 

zullen de gemeenten gezamenlijke afspraken maken ten aanzien van het zorg- en 

ondersteuningsaanbod. Het Functioneel Ontwerp vormt de basis voor deze gezamenlijke 

afspraken. De regio hanteert hierbij de volgende aandachtspunten: 

2.1.1 Innovatie 

Uitgangspunten voor de innovatie van het aanbod zijn de kracht van burger, cliënt en uitvoerend 

professional. Organisatiebelangen zijn hieraan ondergeschikt. Er is een beperking voor inzet op 

innovatie in het jaar 2015, doordat als gevolg van de doorwerking van continuïteit van zorg 

budgetten voor een belangrijk deel vastliggen. De gemeenten willen door innovatie de 

onvolkomenheden van het stelsel pakken. In 2015 wordt hiermee een begin gemaakt. Dit wordt 

verder uitgewerkt in het regionaal beleidskader.  

2.1.2 Beëindiging versnippering 

De huidige versnippering dient te worden beëindigd en organisaties wordt gevraagd tot 

samenwerking te komen met een hoge bindingsintensiteit en sturend vermogen. Hiervoor is een 

eerste aanzet gegeven tijdens de bijeenkomsten met instellingen. Meer hierover in hoofdstuk 3.2 

en 4.3. 

2.1.3 Keuzevrijheid 

Gezien het belang van keuzevrijheid voor cliënt en innovatieve kracht dient er, ook vanaf de datum 

van transitie, ruimte te zijn voor andere en nieuwe aanbieders. In welke mate en de wijze waarop 

is onderwerp voor nadere uitwerking. 

2.1.4 Efficiency en Effectiviteit 

Één en ander dient te leiden tot een aantoonbare verhoging van efficiency en effectiviteit met een 

indicatieve bezuinigingstaakstelling in 2015 van 15% ten opzichte van het huidige budget. Hierin is 

4% korting vanuit het Rijk opgenomen en 11% vrije ruimte. Deze vrije ruimte wordt onder andere 

aangewend voor het mogelijk maken van innovatie. 

2.1.5 Rolopvatting gemeente 

De gemeenten gaan gedifferentieerd om met hun rol in het jeugdstelsel. Over de toegang tot en 

het contracteren van meer gespecialiseerde zorg en gecertificeerde instellingen maken gemeenten 

afspraken in regionaal verband. De gemeenten sturen op afstand, in principe op resultaten en 

integrale outcome. In de tijd zal de rol van de (samenwerkende) gemeenten veranderen van meer 

intensief tijdens en vlak na de transitie, naar meer op afstand als de veranderingen voldoende zijn 

geborgd. 
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2.2 Aanbod van hulpverlening 

Een deel van het aanbod wordt op bovenlokale schaal aangeboden. Uitgangspunt hierbij is: lokaal 

wat kan, regionaal wat (op die schaal) beter kan.  

De handreiking van het Transitiebureau Jeugd (Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd, 

februari 2013) zijn input voor verdere uitwerking. Op welke schaal dat het beste kan in relatie tot 

governance en inkoop wordt in hoofdstuk 3 besproken. 

2.2.1 Vernieuwing en continuïteit 

Gemeenten in de regio Midden Brabant streven binnen het financiële kader naar een 

verantwoorde balans van vernieuwing (transformatie) en continuïteit. Gemeenten nemen de 

ruimte om nieuwe aanbieders te contracteren, zowel lokaal als (gezamenlijk) regionaal. De omvang 

van die ruimte wordt nader bepaald in relatie tot het beschikbare financiële volume.  

2.2.2 Klantgroepen 

Voor bepaald (tweedelijns-) aanbod zullen minder middelen beschikbaar zijn, ten gunste van 

aanbod in de eerste lijn. Er komt geleidelijk een nieuwe ordening met nieuwe arrangementen, op 

basis van leefdomeinen en/of de meest voorkomende problematieken en klantgroepen. Keuzes 

worden door gemeenten gemaakt in samenspraak met aanbieders. 

2.2.3 Keuzevrijheid 

Gemeenten vragen om een gevarieerd aanbod naar duur, intensiteit, gehanteerde methodieken en 

kosten, zodat maatwerk en keuzemogelijkheden voor de cliënt zijn gewaarborgd. Gemeenten 

vragen aanbieders waarborgen met betrekking tot continuïteit en samenhang van het aanbod op 

cliëntniveau. De aanbieders bepalen zelf hoe ze dit realiseren.  

 

2.3 Afstemming met bestaande zorgaanbieders 

De zorginstellingen hebben gezamenlijk een manifest opgesteld met als doel dat ze snel én krachtig 

stappen gaan zetten richting een eenvoudiger en effectievere organisatie van de jeugdzorg en dat 

ze bereid zijn daarvoor zaken ook binnen en tussen de organisaties wezenlijk anders te regelen en 

te organiseren, waarbij het waarborgen van een adequate uitvoering van de functies prevaleert 

boven het belang van (voortbestaan van) organisaties. Partners in dit manifest zijn de volgende in 

verband met het transitiearrangement relevante instellingen: 

• Bureau Jeugdzorg (hierna afgekort tot BJZ) Noord Brabant, vestiging Tilburg  

• Amarant 

• Raad voor de Kinderbescherming 

• Kompaan en De Bocht 

• GGZ Breburg.   

 

Ondertekenaars van dit manifest zijn ervan overtuigd dat krachtige samenwerking de weg is naar 

een eenvoudiger en effectievere jeugdzorg. Die samenwerking begint bij de inhoud en bij 
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uniformering van de aanpak voor de tien meest voorkomende problemen waar jongeren en 

gezinnen tegenaan lopen en de aanpak van lokaal ervaren knelpunten. Betere preventie en vroege  

signalering via scholen en de consultatiebureaus nieuwe stijl zal ertoe leiden dat we sneller zicht 

krijgen op risico’s. Indien nodig worden multidisciplinaire teams geformeerd die een specifieke 

problematiek te lijf gaan. Die teams worden samengesteld uit de beste mensen, met de 

competenties die voor die specifieke aanpak nodig zijn. Voor de teamleden is vanaf dat moment 

niet hun ‘broodheer’ richtinggevend, maar de aangestelde teammanager. Voor de organisaties 

vraagt deze nieuwe manier van werken veel souplesse en commitment.  

Ze leveren een deel van hun eigen zeggingsmacht in, ten faveure van de effectiviteit van de 

gezamenlijke aanpak. Ze verklaren zich bereid om werkmethodieken en opleiding van hun 

professionals vergaand op elkaar af te stemmen.  

 

 

Op lokaal niveau is er ruimte om in samenstelling en opzet recht te doen aan de couleur locale. 24 

juni 2013 is er een conferentie geweest van onder meer bovenstaande aanbieders en de 

wethouders uit de regio. De instellingen hebben tijdens deze conferentie gepresenteerd hoe zij de 

uitwerking van het manifest zien.  

 

2.4 Landelijke afspraken 

Voor een aantal van deze instellingen zijn afspraken gemaakt in het landelijke 

transitiearrangement. Gemeenten blijven echter wel verantwoordelijk voor de kosten. Landelijk 

werkende instellingen hebben het ene jaar geen jongeren uit de regio en het volgende jaar 5. Dit 

lijkt geen grote verandering, maar met trajectprijzen van rond de  

‡ 100.000 kan dit voor een regio een stevige aanslag op het budget betekenen. Voor een 

individuele gemeente is dit effect nog groter. Daardoor kunnen de kosten in een specifiek jaar voor 

een individuele gemeente of regio aanmerkelijk hoger zijn dan de landelijk geraamde 2,2%.  

 

Voor zover de cliënten uit deze regio specialistische jeugdzorg ontvangen die onder het landelijk 

transitiearrangement vallen, gelden de voorwaarden van dat arrangement. 
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3 Toegang en Frontlijn 
De gemeente heeft een dubbele verantwoordelijkheid: enerzijds de bereikbaarheid van de 

ondersteuning waarborgen voor kwetsbare burgers, anderzijds de kosten van die ondersteuning 

beheersen, zodat de ondersteuning zo nodig ook daadwerkelijk (en het hele jaar door) geleverd 

kan worden. Het sturen op de toegang (instroom) is dus cruciaal. 

 

De gemeente zet in op het tijdig signaleren van 

ondersteuningsvragen en een zo vroeg mogelijke 

interventie (zo licht en kort mogelijk), met als 

bedoeling de burger zo snel mogelijk in zijn eigen 

kracht te zetten, en te voorkomen dat belastende, 

gespecialiseerde en kostbaarder ondersteuning 

nodig is. In het schema is de toegang tot 

ondersteuning, specialistische hulp en 

(jeugd)bescherming gevisualiseerd, inclusief de rol 

daarbij van de frontlijn. 

 

3.1 Uitgangspunten voor 2015 

Uitgangspunt voor de 2015 is een 'zachte landing' van de jeugdzorg in de regio. Dat betekent dat 

de bestaande situatie  als uitgangspunt wordt gehanteerd en de verandering in geleidelijkheid 

wordt ingezet. De focus voor 2015 zal voor de gemeenten zijn het neerzetten van een sterke 

integrale frontlijn. De regio kiest deze richting – die overeenkomt met de speerpunten en de wens 

tot innovatie in Midden Brabant – die uiteindelijk gericht wordt vertaald in een 

bezuinigingstaakstelling voor uitvoerders van het aanbod dat gemoeid is met de decentralisatie. De 

taakstelling in 2015 is conform de genoemde rijksbezuiniging in 2017, namelijk 15%. Dat is 4% 

macro-korting en 11% vrije financiële ruimte om uitvoeringskosten op te vangen en een begin te 

maken met een verschuiving naar voren en innovatie.  

 

Het daadwerkelijk bepalen en alloceren van budgetten kan pas op basis van gegevens meicirculaire 

2014 plaatsvinden, tot die tijd blijven alle cijfers indicatief. Er is gevraagd aan zes ‘focus-

instellingen’ om als collectief/ coalitie de consequenties en randvoorwaarden van dit uitgangspunt 

uit te werken (frictiekosten). Bezien wordt op basis van de resultaten of het uitgangspunt 

aanpassing of aanvulling behoeft. De frictiekosten worden verderop in dit rapport verder 

uitgewerkt. 
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3.2 Jeugdzorgmarkt 

In samenspraak met de provincie Noord Brabant en het zorgkantoor heeft de regio de 

jeugdzorgmarkt markt in kaart gebracht door middel van een uitvraag naar alle 

jeugdzorgaanbieders in de regio Midden Brabant. Er is aan aanbieders gevraagd het aantal 

eenheden en omzet per zorgvorm op te geven. Hieronder is de Markt ingedeeld naar 

marktaandelen (%) van de verschillende aanbieders.  

 

 

De Jeugdzorgmarkt betreft de domeinen Jeugd en Opvoedhulp, GGZ en LVB. De huidige 

versnippering dient te worden beëindigd en organisaties wordt gevraagd tot samenwerking te 

komen met een hoge bindingsintensiteit en sturend vermogen. 

 

3.2.1 Voorbehoud 

Door de complexiteit van de materie en de grote diversiteit tussen instellingen en zorgvormen is er 

beperkte vergelijkbaarheid mogelijk. De percentages geven een indicatie van de verdeling van het 

jeugdzorg budget per zorginstelling in 2015. Het budget in 2015 is gebaseerd op de cijfers uit de 

meicirculaire 2013. Voor Midden Brabant is circa 90 miljoen beschikbaar in 2015, dit is inclusief de 

efficiencykorting door het rijk van 4% in 2015, maar exclusief de 11% vrije ruimte. 
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3.3 Budget 2015 per gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn veel vraagtekens bij de macro-budgetten zoals is vermeld in de meicirculaire 2013 van het 

kabinet. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen en aannames. De Algemene Rekenkamer is 

kritisch over de berekeningen in de meicirculaire.  

 

3.4 Frictiekosten 

Er is gekozen om te focussen op  6 instellingen om het gesprek mee te voeren.  

Kleinere spelers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat cliënten in 2015 niet tussen wal en schip 

vallen. De selectie van aanbieders is gebaseerd op grootte van de omzet voor jeugdigen uit de 

regio, de regiobinding van de aanbieder en de spreiding over alle zorgvormen. Maandag 30 

september is er een bijeenkomst geweest om te praten met: 

• Amarant 

• De la Salle 

• Hondsberg 

• Kompaan en de Bocht 

• Bureau Jeugdzorg  

• GGZ Breburg. 

 

De insteek van de bijeenkomst was dat wij als regio de frictiekosten willen beperken en dat de 

regio erkent dat zij van grote invloed kan zijn op frictiekosten. Met andere woorden, wat zouden 

de gemeenten kunnen doen qua meerjarenperspectief (beleid / taakstelling / etc.) zodat  
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frictiekosten tot een minimum beperkt kunnen blijven. De regio’s zijn met de instellingen tot de 

eerste voorzichtige conclusies gekomen. Een volgende bijeenkomst hierover wordt binnenkort 

gepland. We hebben 30 september besproken dat de frictiekosten sterk afhangen van de precieze 

invulling van de bezuiniging en eventuele maatregelen om de frictiekosten tegen te gaan.  

Er zijn grote verschillen tussen instellingen. Deze worden veroorzaakt door de grootte van de 

flexibele schil, de hoeveelheid panden in eigendom (vooral in combinatie met de slechte markt op 

dit moment) en de duur van bestaande huurcontracten voor locaties. 

 

De manier waarop instellingen tegen frictiekosten aankijken en de bezuinigingstaakstelling wordt 

hieronder weergegeven. 

• Voorstel voor het schrappen van specifieke zorgvormen uit het aanbod, verder in te vullen 

door gemeenten. 

• Voor boven regionaal werkende instellingen hangen de frictiekosten ook samen met 

keuzes van andere regio’s. Frictiekosten voor één regio zijn niet te bepalen, maar worden 

geschat op een percentage. 

• De afgelopen jaren hebben de instellingen zelf al diverse acties ondernomen om 

eventuele frictiekosten beter op te kunnen vangen. Zo hebben ze hun flexibele schil 

uitgebreid en zijn de afgelopen jaren residentiële plaatsen afgebouwd en is zorg 

geambulantiseerd. Daarnaast geven instellingen aan dat zij gemeenten op een aantal 

manieren kunnen helpen bij het terugbrengen van de frictiekosten. 

• Van werk naar werk: dit speelt vooral voor Bureau Jeugdzorg, maar ook andere 

medewerkers zouden een plaats kunnen krijgen in de nieuwe toeleiding en frontlijn. 

• Gebruik bestaande instellingen voor innovatie: veel instellingen geven aan dat ze bereid 

zijn tot innovatie en dit de afgelopen tijd ook al hebben ingezet. Een veelgehoord voorstel 

is om een meerjarenperspectief op het gebied van financiering te koppelen aan 

realistische eisen op het gebied van innovatie en kwaliteit. 

 

Het is zowel bij gemeenten als bij instellingen duidelijk dat het in ieders belang is de frictiekosten 

te beperken. Gemeenten willen hier actief in meedenken maar aanvaarden geen verantwoordelijk 

voor frictiekosten. 

 

Daarnaast kan er geen sprake zijn van afwenteling naar/van een ander financieringsdomein. 

 

De volgende bijeenkomst wordt voorafgegaan door een notitie van de geselecteerde instellingen. 

Zij organiseren zelf het schrijven van de notitie met de volgende thema’s: 

• Vastgoed 

• Transactiekosten 

• Personeel 
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4 Samenwerking  

4.1 Huidige financiers 

De bestaande inkoop- en bekostigingssystemen wordt gecontinueerd in het overgangsjaar 2015. 

Dat betekent o.a. verzoek aan zorgverzekeraars om (in samenwerking met en in opdracht van 

gemeenten) het huidige systeem in 2015 te continueren. De zorgverzekeraars worden 

verantwoordelijk voor de inkoop en financiële afwikkeling van de domeinen Licht Verstandelijke 

Beperking (lob) en jeugd GGZ. Bestaande cliënten en wachtlijst cliënten worden door hen in kaart 

gebracht en de juiste zorgvorm wordt hiervoor ingekocht. Met de provincie worden afspraken 

gemaakt voor de overname van de inkoop van de Jeugd- en Opvoedhulp en het gedwongen kader 

in 2015.  

 

23 september heeft de regio overlegd met VGZ, VGZ verzorgt in Midden Brabant ook het 

zorgkantoor. Met hen zijn de volgende onderwerpen besproken, welke 14 november nader 

worden uitgewerkt. 

• Borgen van prestatie afspraken door zorgverzekeraars 

• Zorg continuïteit 

• Afwikkeling van financiële stromen (administratie)/ systemen 

• Waarborgen van kennis/ meedenken met beleidskader 

• Inkoopfunctie integraal (over meerdere domeinen) 

• Meerjarenperspectief/ (inkoop) beleid  

• Programma van eisen/ bestek 

• Regionaal / centraal 

• (Bestuurlijke) aanbesteding. 

 

Belangrijke noot voor het inkoopproces is dat VGZ 7 maanden nodig heeft om curatieve GGZ in te 

kopen. Dat wetende heeft de regio de intentie om eind januari tot het sluiten van afspraken te 

komen over hoe, wat en door wie in te kopen. 

 

In de regio Drechtsteden loopt een pilot (onderzoeksfase) tussen de gemeenten en VGZ waar zij 

experimenteren in de inkoopsamenwerking. In verder overleg met wordt bepaald  of aansluiting bij 

deze pilot zinvol is.  

 

4.2 Provincie en Gemeenten: Samen sturen 

Gemeenten en provincie hebben gezamenlijk de opdracht om de transitie van de jeugdzorg zo 

goed mogelijk te laten verlopen. Het is hierbij in ieders belang om ervoor te zorgen dat er ruimte is 

om stappen te zetten in de richting van de gewenste (organisatie van) zorg, zodat er voor kinderen 

en gezinnen met opvoedproblemen goede ondersteuning/zorg beschikbaar is. Samen optrekken is 

een effectieve aanpak voor gemeenten/regio’s om zich voor te bereiden op hun nieuwe taak en 

voor de provincie om haar kennis en ervaring over te dragen. 2014 is het laatste jaar waarin we  
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samen kunnen 'oefenen'. Op voorstel van de  B5-gemeenten en provincie daarom is het idee 

voorgelegd aan alle gemeenten om samen de koers uit te zetten naar het moment van overdracht.  

In een overleg met de provincie op 30 september is besproken om deze gezamenlijke overdracht 

2014 - 2015 vast te leggen in een "Regionaal Overdrachtsplan" (ROP) dat eind dit jaar in concept 

gereed moet zijn. Daarnaast is de regio uitgenodigd om via actief penvoerderschap invulling te 

geven aan het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg dat de provincie wettelijk nog dient vast te stellen 

voor het jaar 2014. 

 

4.3 Uitwerking op thema’s 

23 augustus en 5 september hebben wij, regio en alle jeugdzorginstellingen met elkaar gesproken 

over de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Wij hebben elkaar leren kennen, wij 

hebben de visie van de gemeenten besproken, stilgestaan bij (financiële) cijfers en uitdagingen 

voor de komende jaren besproken. Naar aanleiding van de bijeenkomsten zijn een aantal thema’s 

geselecteerd waarover door de gezamenlijke instellingen een notitie wordt geschreven. De 

samenwerkende gemeenten zullen deze notities gebruiken voor het regionaal beleidskader dat in 

november gereed moet zijn. Hieronder de thema’s:  

• Relatie passend onderwijs  

• Bovenregionale inkoop  

• 18+ 

• Pleegzorg  

• Beschermd wonen 

• Ontzorgen / demedicaliseren  

• Hoe betrekken we de huisartsen 

• Aansluiting op frontlijn/ VTO/ Schakelteam 

• Civil society 

• Rol kleine partijen 

• Frictiekosten/ sociaal plan/ maatschappelijk vastgoed 

• Kennisdeling / Rol kenniscentra 

• Nazorg 

• Inrichten volgens klant groepen. 
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5 Overige 

5.1 Bureau Jeugdzorg 

Bureau Jeugdzorg als organisatie zal per 1 januari 2015 ophouden te bestaan. In het kader van de 

transitie dient de ontmanteling van de organisatie vorm te krijgen en hierbinnen te worden bezien 

of, hoe en in welke mate de (capaciteit van de) huidige functies in het nieuw te vormen stelsel 

wordt ingebed. De functie van het onderdeel Toegang (casemanagement en indicatie) zal in 

huidige vorm geheel verdwijnen. Of capaciteit hiervan - in een andere vorm - in het stelsel kan 

worden belegd, is momenteel onderwerp van nadere uitwerking en hangt mede samen met de 

wijze waarop de gemeenten vorm geven aan de frontlijn in hun gemeente.  

 

5.2 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 

De gemeente waarborgt de veiligheid van jeugdigen en kan ingrijpen als die veiligheid in het geding 

is. Gemeenten moeten over een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen beschikken, 

zodat zeker is gesteld dat de uitspraak van de rechter – of een andere instantie - kan worden 

uitgevoerd. De gemeente stelt regionale richtlijnen op voor de handhaving van, en de uitvoering 

van hulp in het kader van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen, volgens de 

wettelijke kwaliteits- en uitvoeringseisen. Hierbij blijft zoveel als mogelijk op maat werken op 

cliëntniveau gehandhaafd.  

 

Routing en logistiek van jeugdbescherming en jeugdreclassering worden op casuïstiek niveau 

geïntegreerd in het Zorg- en Veiligheidshuis Hart van Brabant. Geopteerd wordt voor een 

doorontwikkeling van de JB en JR functies, die nu binnen de huidige vestiging van BJZ  

Tilburg worden uitgeoefend tot een gecertificeerde instelling voor de regio. Ten aanzien van 

eventuele functies die beter op een hoger schaalniveau kunnen worden georganiseerd, zal op de 

schaal van de veiligheidsregio met de regio’s West Brabant West en West Brabant Oost worden 

samengewerkt. De regio kiest ervoor om - zeker in de eerste fase na de transitiedatum - naast de 

dwangmaatregelen, ook de "drang" binnen de gecertificeerde instelling te positioneren. Later dient 

bezien te worden of en in welke mate dit binnen of aan de frontlijn kan worden gepositioneerd. 

De uitvoering van maatregelen voor specifieke doelgroepen die door landelijk werkende 

instellingen wordt verzorgd (voor onze regio zijn met name de William Schrikker Groep en  SGJ 

relevant) verloopt via onderaannemerschap door de gecontracteerde gecertificeerde instelling. 

Hiermee wordt de huidige praktijk voortgezet.  
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5.3 AMHK 

Voor signalering en melding van een advies (ten behoeve van oordeelsvorming) over onveilige 

situaties richten de gemeenten één regionaal Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling (AMHK) in. Het AMHK wordt verankerd in de WMO en zal werkzaam zijn onder  

 

de vlag van het Zorg- en Veiligheidshuis. Organisatorisch betreft het AMHK de samenvoeging van 

de huidige functionele werkverbanden Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling ). Nog besloten moet worden hoe het AMHK organiek wordt gepositioneerd. 

Vanuit (gedeelde) professionaliteit wordt gezocht naar een relatie met jeugdhulp, vrouwenopvang 

en gedwongen kader. 

 

5.4 Pleegzorg 

De afspraken over continuïteit van pleegzorg voor bestaande cliënten kennen geen maximumduur. 

De uitvoering wordt door de aanbieder in de regio Midden Brabant, Kompaan en de Bocht, 

gecontinueerd.  

 

5.5 Jeugdzorg Plus 

Voor de bepaling van de inkoop en plaatsing van Jeugdzorg Plus willen we de ervaringen van de 

huidige wijze van werken uitdrukkelijk betrekken. We zullen hierover overleg starten met de 

partners in de regio Zuid (provincies Zeeland, Limburg en Brabant) om dit gezamenlijk uit te 

werken. 
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6 Bestuurlijke afstemming  
De samenwerkende gemeenten stemmen in met de inhoud van dit Regionaal 

Transitiearrangement. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

Wethouder M.C. Starmans, 

Gemeente Dongen  

 

Wethouder J. van Groenendaal, 

Gemeente Goirle 

  

Wethouder W.H. Starreveld, 

Gemeente Gilze en Rijen  

 

Wethouder W.A. van Engeland, 

Gemeente Heusden 

  

Wethouder B.J.A. Roks, 

Gemeente Hilvarenbeek  

 

Wethouder W.J.J. Ligtenberg, 

Gemeente Loop op Zand 

  

Wethouder M. Moorman, 

Gemeente Tilburg  

 

Wethouder M.I. Pieters, 

Gemeente Oisterwijk 

  

Wethouder R. Bakker, 

Gemeente Waalwijk  
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Bijlage 1 – Lijst zorgaanbieders 
Amarant 

ASVZ 

Belvertshoeve 

BJ Brabant 

Brabant Combinatie Jeugdzorg 

Bureau Jeugdzorg 

Bureau Maks 

De Hondsberg 

De La Salle 

De Rading 

De Viersprong 

Eleos 

Fontys Fydes 

GGZ Breburg 

Herlaarhof 

Impegno 

Intermetzo 

Junior Care 

Juzt 

Karakter 

Kompaan en de Bocht 

Leger des Heils 

Maashorst 

Novadic Kentron 

Oosterpoort 

Ottho Gerhard Heldring Stichting 

Overige PGB 

Pluryn 

Prisma 

RIBW 

Safegroup 

Siza 

Stichting BJ Brabant 

Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming 

Topaze 

Virenze 

Vitree 

Vrijgevestigde 

Waterschoot 

William Schrikker Groep 

Zintri 

Atlantis Zorg 

AMO Actieve Opvang 

Prinsheerlijk  

Icarus 

Cello-zorg 

De Hoge Aard 
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Ampla 

Bijlage 2 – Lijst Vrijgevestigden 
AMO actieve opvang Marlies Persoons 

Atlantis Zorg  secretariaat 

Autismepraktijk  Marloes de Rijk 

Basic Trust Rita Kobussen 

Bijzonder Jeugdwerk Brabant Anne-Marijn de Wit 

BTSW Yessy van der Plas 

Bureau Opdidakt Christien Freeke 

CareHouse (Kids at Home en Work it Out) Mayke Mulkens 

CCC Zorg Midden-Brabant Ingrid Hellemons 

De Gezinsmanager Roel Bergmans 

De Hoop GGZ Evert van Balen  

De OpgroeiPraktijk Sanne van den Brandt 

De Viersprong Kim Walraven 

Dramatherapie & Opstellingen  Ingeborg Graumans 

Dyanne Verpaalen, psychomotorisch (Kinder) therapeut Dyanne Verpaalen 

Eleos Hendrik Jan van den Berg  

EXPLORA Instituut C.M. Drenthe 

Familiezorg Hart van Brabant Hennie van Schooten 

Focus, psychologie en coaching Bertien Mulders 

Gewoon Bijzonder Marna van Nieuwkuijk 

Impegno Karlijn Suurmeijer en Koen Rijks 

Jan Arends Peter de Kok 

Kinder- en jeugd praktijk van Ree Annelies van Ree 

Kinderoefentherapie Tilburg (C. Hupperts) Daniëlle Kin 

Kindertherapie praktijk Tilburg Robbert Adriaansens 

Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, eerstelijns 
psycholoog.  

Ina Krijgsman 

Koekkoek en Co Nel Koekkoek  

Leefhuys, praktijk voor psychotherapie Silvia van Engelen en Marjon Peters 

Leo Kannerhuis Brabant (onderdeel van de Amarant 
Groep) 

Frans Molkenboer 

Lout4Kids Loutje Bosch 

Marjolein Vleugel Praktijk Marjolein Vleugel 

Matties4Ever Beja van der Grift, Arres van der Grift 

Meneer Willem, leren & begeleiden Willem Peters 

Mentaal Beter / Interhealth 
  

Huub Houben 

MST-Nederland  

Neurowijzer Wendy Schram 

Ondersteboven Dramatherapie & Trainingsacteurs 
Begeleiding 

Sabine Maes 

OnderwijsZorgTeam Thomas van Loon 

Opvang Oeps   Colinda Samplonius en Bart Plasmans 

Orthovisie Ton Koenen 

Ouder-Baby-Centrum Tilburg Moniek van Kuijk 
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P. Camps GZ-Psycholoog 
Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP 

Paula Camps 

Praktijk 013 Barbara Gijsbers 

Praktijk de Zon Debby Klomp 

Praktijk Elles Boudewijns-Peters, GZ-
Psycholoog/Orthopedagoog 

Elles Boudewijn-Peters 

Praktijk Gz-psycholoog  Jojanneke Horstman. 

Praktijk Kind in Zicht (therapeutisch centrum Rijen) Esther Paans-van der Loo 

Praktijk Lianne Leeggangers Lianne Leeggangers 

Praktijk Tatoran Tirtsa Swart 

Praktijk van de Wiel   René van de Wiel  

Praktijk voor kinderoefentherapie Cesar Babette Bierings 

Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman L.J. Krijgsman 

PSYcentraal Nazha Chahid 

Psycho Consulting Brabant Y.M.J. van de Winkel 

Psychologenpraktijk Marion Roosen/PPMR. Marion Roosen.  

Psychologenpraktijk van Huijkelom  Edith van Huijkelom 

Psychologenpraktijk voor kinderen en jeugdigen Dr. 
Monique D.C.M. van Zon 

Monique D.C.M. van Zon 

Psychologiepraktijk Reeshof-Baarle Mirjam van Hegten 

Psychologische en Orthopedagogische Praktijk Esbeek Joost Bodaan 

Raakveld Zjef Naaijkens 

Rosapedagogica Alexandra van Leeuwen 

Silver Psychologie BV Silke Bakker 

Siza Gemini Aart Koopmans, Miranda Mulder 

Smart Coach BV Erik van Buren 

Buitengewoon Leren En Werken, Prins Heerlijk     Ella Buijze 

Zorgboerderij de Kraanvogel  Bert van Dun 

Inzet voor Zorg Martijntje van Diesen, Steven Wils, 
Ivonne van Nijnatten Richting Claartje De Nijs  

Taal Hulp Anita Michielsen 

Zorgboerderij De Kraanvogel Antoinette de Ruijter 

Zorgokee Iwan van Esch 

Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie BV Karin Berndsen-Peeters 

Van Steenhoven, praktijk voor jeugdhulpverlening Judith van Steenhoven en Christel 
van Steenhoven Virenze Tilburg Mark Andriessen 

ZINTRI Zorggroep Sonny de Nijs 

Zorgaccommodatie 't Zonneke Marie-Louise Bogers  
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Bijlage 2: Uitgangspunten 

Uitgangspunten Regionaal Transitieplan Jeugd Midden-Brabant  

Deel 1: Gemeentelijke uitgangspunten
18

 

 

De gemeenten willen de zorg voor jeugd anders, verbeterd vormgeven en de decentralisatie van de 

jeugdzorg biedt die kans. Hierbij staat de inhoud voorop en is een inhoudelijke visie het kader voor het 

(verder) ontwikkelen en organiseren van het ondersteuningsaanbod. Onze visie op ‘opgroeien en 

opvoeden’ hebben we geformuleerd in de onderstaande inhoudelijke en professionele 

uitgangspunten. 
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  December 2011 

Inhoudelijke uitgangspunten ‘opgroeien en opvoeden’ 

1. Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien tot zelfstandige burgers, zodat zij actief deel uitmaken 

van de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn.  

2. De meeste kinderen groeien op en ontwikkelingen zich zonder (grote) problemen. Deze ontwikkeling  verloopt 

in fases en gaat logischerwijs gepaard met strubbelingen. In het omgaan met deze strubbelingen wordt 

uitgegaan van kansen en mogelijkheden en niet van risico’s en problemen. We willen hiermee de gewone, 

positieve ontwikkeling benadrukken. 

3. Kinderen groeien op in hun eigen persoonlijke netwerk, in hun directe leefomgeving. Opgroeien en daarmee 

opvoeden is een maatschappelijk proces; opvoeden doe je samen. De kracht van de ‘pedagogische civil 

society’
11

 staat daarbij centraal. Iedereen die betrokken is bij een kind heeft een verantwoordelijkheid om 

vanuit zijn – al dan niet professionele  – functie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind en 

waar nodig ondersteuning te bieden. 

4. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de ondersteuning en stimulering van hun kinderen bij het 

opgroeien. We gaan er vanuit dat ouders die in staat zijn om ondersteuning te vragen deze ondersteuning 

regelen vanuit hun eigen sociale netwerk en in hun eigen omgeving.  

5. Indien hulp of ondersteuning nodig is in een gezin, zullen vrijwilligers en/of professionals beschikbaar zijn. Zij 

bieden wat nodig is; vraaggericht, community based, tijdig, op maat en zo nodig eisen stellend. 

6. Ondersteuning en hulp is gericht op het versterken van de eigen mogelijkheden en het handelingsrepertoire 

van opvoeders - ouders, vrijwilligers en professionals - en is gebaseerd op de basisprincipes
12

 voor goed 

opvoeden:  
- Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden; 
- Kinderen laten leren door positieve ondersteuning; 
- Een aansprekende discipline hanteren; 
- Realistische verwachtingen hebben van het kind; 
- Als ouder goed voor jezelf zorgen. 

7. Aan de doelgroepen die oververtegenwoordigd zijn in de gespecialiseerde zorg zal extra aandacht besteed 

worden om hen eerder en beter te bereiken met lichtere vormen van ondersteuning en hulp. 

8. Wanneer de veiligheid, gezondheid en/of cognitieve ontwikkeling van het kind in gedrang komt of het ‘samen 

leven’ risico loopt, zal de gemeente ingrijpen. Zij is verantwoordelijk voor het organiseren van interventies en 

indien nodig, hulp. 

9. Er zijn kinderen en gezinnen waarbij intensieve en/of langdurige ondersteuning en hulp noodzakelijk is  of 

waarbij de opvoeding (al dan niet tijdelijk) ‘overgenomen’ moet worden. Ook voor deze categorie wordt 

ondersteuning en hulp tijdig en op maat geboden en zoveel als mogelijk in het gezin of in gezinsverband. 

10. Hulp die geboden wordt is effectief. 

B2 
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Professionele uitgangspunten 

Het opvoeden van kinderen en jongeren gebeurt dagelijks binnen het gezin en het sociale netwerk. 

Professionals die bij kinderen en jongeren betrokken zijn, hebben een aandeel in deze opvoeding en 

van hen verwachten we dat zij hun verantwoordelijkheid kennen en uitvoeren volgens de 

onderstaande uitgangspunten. Onder professionals verstaan we medewerkers die – zowel 

beroepsmatig als vrijwillig – in hun werk betrokken zijn bij kinderen, jongeren en ouders en een 

bijdrage leveren aan het opgroeien en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionele uitgangspunten 

1. Professionals maken deel uit van en zijn medeverantwoordelijke voor de opvoeding. Zij werken samen met 

het gezin, het sociale netwerk en de betrokken professionals en zijn gericht op het versterken en de 

zelfredzaamheid van het gezin en het netwerk. 

2. Zij voorzien opvoeders van goede informatie en advies om enerzijds de vraag helder te krijgen en anderzijds 

een goede keuze te maken voor de nodige ondersteuning of hulp.  

3. Strubbelingen in de ontwikkeling van het kind worden niet geproblematiseerd en het kind wordt altijd 

bekeken in de context van het gezin, het sociale netwerk. De professional heeft oog voor alle leefdomeinen 

en weet tevens om te gaan met culturele diversiteit. Dit vereist een brede kennis van ontwikkeling en 

opvoeding. 

4. De ouders en andere betrokkenen bepalen samen de ondersteuning en/of hulp en hoe deze wordt 

vormgegeven. De ouders behouden hierbij de regie of krijgen deze zo snel als mogelijk terug. 

5. Professionals onderkennen signalen in de kindontwikkeling en de opvoeding snel en ondernemen daarop 

actie. Zij hebben de plicht om actie te ondernemen als de veiligheid, gezondheid en/of cognitieve 

ontwikkeling van het kind in gedrang komt. 

6. Professionals handelen vanuit kennis en kunde en benutten hun handelingsruimte. Als hun eigen kunde of 

kennis ontoereikend is schakelen zij andere – indien nodig specialistische – hulp in, zonder daarbij hun eigen 

verantwoordelijkheid uit de weg te gaan. 

7. Hun handelen is te herleiden vanuit de opdracht aan de organisatie, de opvattingen over de wijze waarop 

deze moet worden uitgevoerd, en is conform de (samenwerkings)afspraken. Zij leggen rekenschap af over 

hun resultaten en werkwijze.  

8. Professionals zijn er verantwoordelijk voor dat ze kundig zijn en blijven zich scholen in hun vak. 

9. Professionals zoeken elkaar op om elkaar en elkaars werkwijze te leren kennen, om krachten te bundelen en 

samen te werken. Zij die hulp bieden hebben zicht op en benutten de diversiteit aan vrijwillig en 

professioneel aanbod om – op maat en dicht bij huis – het gezin verder te helpen.  

10. Deze professionals werken met effectieve methodes of interventies met effectieve elementen. 
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Organisatorische uitgangspunten 

1. De jeugdzorg maakt het de cliënt zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk. Door integraal samen te werken, 

worden overdrachtsmomenten verminderd. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is hierbij dè draaischijf op 

het vlak van vraag – aanbod – kennis.  

2. Opgroeien en opvoeden is onderdeel van de samenleving. Door het versterken van het sociale netwerk van 

het gezin en de ondersteuning door vrijwilligers, wordt het aanwezig sociaal kapitaal benut. 

3. De fragmentatie van de zorg vraagt om meer generalistische functies in het voorveld. In de frontlijn werken 

medewerkers die vanaf het eerste contact alle leefdomeinen in beeld hebben, de vraag helder krijgen en 

beoordelen wat nodig is aan ondersteuning, hulp en coördinatie. De inhoudelijke kennis die bij 

specialistische functies hoort, verschuift deels naar de voorkant.  

4. De complexe structuur in de jeugdzorg vraagt om versimpeling en ontkokering. Een betere logistiek en 

workflow is essentieel. Een bedrijfskundige blik kan hieraan een bijdrage leveren. 

5. De cliëntvraag en -route zijn leidend bij het inrichten van het jeugdzorgaanbod. Ondersteuning en hulp 

wordt georganiseerd vanuit het principe dat wat nodig is geboden wordt, in samenhang en vanuit de 

netwerkgedachte. De vraag en behoefte van de cliënt is bepalend voor de prioritering, volgordelijkheid en 

het integraal aanbieden van hulp. 

6. Op basis van (kwaliteits)eisen wordt rekenschap over resultaten en werkwijze afgelegd en wordt er met 

visitaties gewerkt. Samenwerkingsafspraken tussen organisaties en met de gemeenten over het inrichten 

van het aanbod en ieders verantwoordelijkheid, zijn hierbij een onderdeel en richtinggevend. 

7. Toewijzingscriteria moeten er voor zorgen dat hulp snel toegewezen wordt waarover achteraf 

verantwoording afgelegd wordt. 

8. Zowel gemeenten als instellingen stellen zich onderzoekend op ten aanzien van maatschappelijke 

ontwikkelingen, trends en vragen vanuit de burgers en professionals en zijn verantwoordelijk voor de 

aansluiting met het aanbod en wijze van uitvoering. 

 

Organisatorische uitgangspunten 

Het jeugdzorgveld is de aflopen jaren steeds ingewikkelder geworden. Veel partijen en veel 

doorverwijs-momenten. De zorgvrager ziet door de bomen het bos niet meer en wordt van het 

spreekwoordelijke kastje naar de muur gestuurd. Nu de gemeente aan zet is, biedt dit mogelijkheden 

om de complexiteit te verminderen. Aan de hand van de zogenoemde vier R’s (richting, ruimte, 

resultaat en rekenschap) beschrijven we de basis voor de organisatorische uitgangspunten. 

Richting is de richting die de gemeente ziet voor de langere termijn. Kennis over de ontwikkelingen en 

bewegingen in de samenleving zijn van essentieel belang bij het definiëren van de richting. 

Ruimte geeft de gemeente aan organisaties om bij de uitvoering in te spelen op de kansen en 

uitdagingen die ze in hun werk tegenkomen; ruimte ook voor maatwerk. Die ruimte kan alleen 

gegeven worden als er vertrouwen is. Duidelijke afspraken over rekenschap zijn nodig om in een 

horizontale, niet-hiërarchische verhouding dat vertrouwen te geven. Organisaties moeten 

professionals in staat stellen de juiste beslissingen te nemen en de juiste interventies te doen. 

Duidelijkheid over resultaat is nodig om de uitkomsten kritisch te kunnen toetsen. Wie ruimte geeft, 

wil resultaten zien. De combinatie van ruimte en resultaat vraagt om een open en constructieve 

dialoog tussen de organisaties en de gemeenten, niet gericht op afrekenen, maar op continue 

verbetering. We zullen in kaart brengen of organisaties met de verkregen ruimte ook de gestelde 

doelen halen.  

Rekenschap is nodig om niet alleen te toetsen op de uitkomsten, maar ook op de uitgangspunten. 

Waarom deden we dit ook alweer? Door rekenschap ontstaat een continu verbetermodel.  
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Bestuurlijke uitgangspunten 

De transitie begint bij de verantwoordelijken: de gemeenten. Zij hebben de plicht om ervoor te zorgen 

dat kinderen en jongeren goed en veilig op kunnen groeien en zien er op toe dat dit gebeurt. Zij wijzen 

ouders/opvoeders op hun opvoedkundige taak en faciliteren hen daarbij. Zij grijpen in als goed en veilig 

opgroeien in gedrang komt. 
19
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  Leefdomeinen; Wonen, Financiën, Fysieke en psychische gezondheid, Gezinssysteem, Participatie, Veiligheid,  

 Hulpverlening. 

 

Bestuurlijke uitgangspunten 

1. De zorg voor jeugd is een publiek belang: alle kinderen hebben het recht om gezond en veilig op te groeien. 

De rechten van het kind staan daarin voorop. Hulpverleners verschuilen zich niet achter het beschermen van 

de relatie tussen hulpverlener en het gezin, maar laten het juridische traject (zowel civiel als strafrechtelijk) 

meewegen en grijpen in waar nodig. 

2. De gemeente wijst opvoeders op hun verantwoordelijkheid en op de mogelijkheden om hun kinderen veilig 

en gezond op te laten groeien. Wanneer ouders/opvoeders ondanks ondersteuning vanuit het sociale 

netwerk niet in staat zijn tot adequate opvoeding, faciliteert de gemeente door middel van ondersteuning en 

hulp. 

3. Het merendeel van de kinderen groeit met voldoende ondersteuning en zo nodig met hulp, zonder (grote) 

problemen op. De gemeente richt de ondersteuning en hulp om die reden met name op deze grote groep. 

Door middel van preventieve inzet streeft ze naar het voorkomen en vroegtijdig oplossen van problemen. 

4. Wij, als gemeenten zijn ons ervan bewust dat er bepaalde risico’s blijven bestaan in de samenleving en nemen 

hiervoor onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. Om de risico’s te beperken, is samenwerking tussen partijen 

in het lokale pedagogische klimaat (onderwijs, kinderopvang etc.) van essentieel belang.  

5. Het onderwijs is medeverantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen en geeft daar, naast de 

onderwijsgevende taak, samen met de gemeente invulling aan. 

6. De gemeente geeft vorm aan haar opdrachtgeverschap door voorwaarden en kwaliteitseisen op te stellen, 

middelen beschikbaar te stellen en rekenschap te vragen aan organisaties. 

7. Om het pedagogisch klimaat in de directe leefomgeving van gezinnen te versterken, leggen de gemeenten de 

verantwoordelijkheid voor de zorg voor jeugd en de budgetten zo lokaal mogelijk. De individuele gemeenten 

zijn verantwoordelijk voor het inrichten en organiseren van dit lokaal aanbod en zijn daarop aanspreekbaar in 

het gemeentelijk samenwerkingsverband. Voor de vaak meer gespecialiseerde functies zullen de gemeenten 

van Midden Brabant samenwerken. 

8. Ondersteuning en hulp dient betaalbaar te zijn, zowel voor de cliënt als voor de financier, met een redelijk 

verhouding tussen prijs en kwaliteit. 

9. De beleidsafdelingen van de gemeenten werken samen en vormen beleid over de verschillende domeinen
13

 

heen. 

10. Elke gemeente realiseert ambtelijke en bestuurlijke inzet voor het transitieproces en de gemeenten geven 

hieraan gezamenlijk uitvoering. 



     Beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant 

 

 

 Hart van Brabant  Beleidskader Jeugdstelsel 2015-2018 Pagina 106 

 

 

 

 
Bijlage 3: Concept Convenant

20
 Escalatieprocedure  

   en aanwijzingsbevoegdheid zorg en hulpverlening  
 

Overwegingen 

 

Overwegende dat…: 

� Een individu of huishouden niet de dupe mag zijn van, of een gevaar mag vormen voor zichzelf, 

het huishouden waarin hij leeft of zijn omgeving, als gevolg van een verschil van mening van 

betrokken hulpverleners en de ketencoördinator over de ontwikkeling en de uitvoering van een 

plan van aanpak.  

� De ketencoördinator, de betrokken hulpverlener(s) en de betrokken directie(s) moeten 

zorgdragen voor een tijdig en juist hulpaanbod en het maken van heldere afspraken over wat te 

doen, nadat alle noodzakelijke inspanningen zijn verricht en betrokken partijen er toch niet in 

slagen te komen tot een tijdig en juist hulpaanbod.  

� Vanwege de bevoegdheid van de Burgemeester een ketencoördinator van de zorg aan te wijzen 

wanneer een jeugdige tot 23 jaar dringend zorg nodig heeft en betrokken partijen er niet in 

slagen gerezen knelpunten in de coördinatie van de zorg op te lossen, het wenselijk is de 

afspraken over deze aanwijsbevoegdheid vast te leggen.  

� Het wenselijk is af te spreken welke partij de doorzettingsmacht heeft indien betrokken partijen 

er niet in slagen gerezen knelpunten in de coördinatie van de zorg op te lossen, bij iemand vanaf 

23 jaar die dringend zorg nodig heeft.  

 

… komen partijen overeen een escalatieprocedure met elkaar af te spreken en te handelen volgens 

deze afspraken.   

 

Doel escalatieprocedure 

Het doel van de escalatieprocedure is tweeledig; enerzijds geeft het structuur aan 

de afhandeling van incidenten, anderzijds zal consequente toepassing bijdragen aan een duidelijke 

verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Met een gestructureerde afhandeling van 

escalaties kunnen we de procesgang sturen en monitoren.  

 

De escalatieprocedure treedt in werking op het moment dat de betrokken partijen er samen niet 

uitkomen, en het individu of het huishouden hierdoor ontoereikende zorg en hulpverlening krijgt, 

een gevaar voor zichzelf of voor zijn omgeving vormt. Dat partijen er samen niet uitkomen kan 

globaal gezien twee oorzaken hebben: 

� betrokkenen zijn het oneens en komen daar ook in onderling overleg niet uit; 

� één van de betrokken partijen wijkt al of niet noodgedwongen af van de afspraken (er moeten 

nieuwe afspraken worden gemaakt). 

In beide gevallen wordt de verantwoordelijkheid voor het aandragen van een oplossing naar 

een hoger niveau getild.  
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 In deze bijlage wordt een samenvatting gegeven van het concept convenant. 

B3 
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De procedure die dan wordt gehanteerd is de volgende:  

 

Escalatieprocedure 

1. De ketencoördinator schakelt zijn leidinggevende in op het moment de betrokken partijen er 

samen niet uitkomen, en het individu of het huishouden hierdoor ontoereikende zorg en 

hulpverlening krijgt en een gevaar voor zichzelf of voor zijn omgeving vormt; 

2. De leidinggevende maakt binnen vier werkdagen afspraken over het hulpaanbod en de 

inspanningsverplichtingen van de deelnemende instellingen.  

3. Als de leidinggevende niet binnen vier dagen tot overeenstemming komt, schakelt deze het Team 

Persoonsgerichte Aanpak (PGA) in dat werkzaam is vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-

Brabant.  

4. Het Team PGA neemt binnen twee dagen contact op met de directies van de organisaties 

betrokken bij het opstellen van het plan van aanpak, met als doel heldere afspraken te maken 

over het hulpaanbod en de inspanningsverplichtingen van de deelnemende instellingen.  

5. De directeuren van de betrokken organisaties komen binnen twee werkdagen tot een uitspraak 

over de invulling van het plan van aanpak.  

6. Indien de directeuren niet binnen twee werkdagen tot overeenstemming komen, legt het Team 

PGA binnen twee dagen de knelpunten voor aan de Burgemeester van de betreffende gemeente.  

7. De Burgemeester legt zijn uitspraak binnen twee dagen als opdracht terug bij de 

verantwoordelijk directeur. 

8. De verantwoordelijk directeur informeert dezelfde dag de betrokken directieleden.  

9. De verantwoordelijk directeur geeft dan ook de ketencoördinator de opdracht het besluit uit te 

(laten) voeren in goed overleg met de betrokken hulpverleners. 

  

Crisissituaties 

De procedures die voor partijen gelden in crisissituaties en bij crisisopname, en daarbij horende 

interventiemacht, blijven onverkort van kracht.  

 

Escalatieprocedure in strafketen 

Indien de partijen er niet in slagen tot een plan van aanpak te komen voor een individu dat een 

strafbaar feit heeft gepleegd, treedt de procedure in werking zoals vastgelegd in het convenant van 

het Arrondissement Justitieel Beraad. Dit betekent dat Bureau Jeugdzorg de doorzettingsmacht 

heeft wanneer het om een klant van Bureau Jeugdzorg gaat uit de sector Jeugdbescherming of 

Jeugdreclassering. De burgemeester heeft de doorzettingsmacht als het gaat om een klant van 

Bureau Jeugdzorg uit de Toegang. 

 

Acteren binnen wettelijke kaders 

Alle partijen blijven acteren binnen de wettelijke kaders.  

 

Verstrekking van gegevens en geheimhoudingsplicht 

Voor het uitwisselen en vastleggen van persoonlijke informatie geldt het privacy-convenant dat is 

ondertekend door de ketenpartners die actief zijn in het Zorg- en Veiligheidshuis.  
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Bijlage 4 

Kwaliteitseisen jeugdhulp: concept Jeugdwet21 

 

Het kabinet vindt een aantal kwaliteitseisen zo fundamenteel dat deze in de Jeugdwet uniform 

worden geregeld. Hiermee wordt de veiligheid, gezondheid en rechtspositie van jeugdigen beter 

beschermd en wordt recht gedaan aan het uitgangspunt van het Internationaal Verdrag van de 

Rechten voor het Kind (IVRK): de Staat heeft de verplichting een kind te verzekeren van de 

bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn welzijn. Uit de screening van de Jeugdwet (concept 

versie januari 2013) zijn de kwaliteitseisen op de volgende terreinen geformuleerd:  

 

1.  Verantwoorde hulp (artikel 4.1.1)  

2.  Hulpverleningsplan (artikel 4.1.2)  

3.  Kwaliteitssysteem (artikel 4.1.3)  

4.  Aanvullende eisen via algemene maatregel van bestuur (artikel 4.1.4)  

5.  Verklaring omtrent gedrag (artikel 4.1.5)  

6.  Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel 4.1.6)  

7.  Meldplicht calamiteiten en geweld (artikel 4.1.7)  

8.  Vertrouwenspersoon (artikel 4.1.8)  

9.  Klachtenregeling (artikel 4.2.1 t/m 4.1.3)  

10.  Rechtspositie en medezeggenschap van jeugdigen en ouders (artikel 4.3.1 t/m 4.3.12)  

11.  Maatschappelijke verantwoording (artikel 4.4.1 t/m 4.4.2)  

12.  Bekostiging jeugdhulpaanbieders (artikel 8.1.6)  

 

                                                                 
21

 Concept versie Januari 2013 

B4 
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Bijlage 5 

Afkortingen en begrippen 

 

Afkortingen 

AMHK    Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BJZ Bureau Jeugdzorg 

BOPZ Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrisch Ziekenhuis (wordt 

vervangen door Wet Zorg en Dwang) 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 

ggz    Geestelijke Gezondheidszorg 

IVKR    Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind 

JB    Jeugdbescherming 

JR    Jeugdreclassering 

LdH    Leger des Heils 

(L)VB    (Licht) Verstandelijke Beperking 

NZa    Nederlandse Zorgautoriteit 

OM    Openbaar Ministerie 

PGA    Persoonsgerichte Aanpak (team in Zorg- en Veiligheidshuis) 

POH    Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk 

UHP    Uithuisplaatsing 

RvdK    Raad voor de Kinderbescherming 

RTA    Regionaal Transitie-arrangement 

SHG    Steunpunt Huiselijk Geweld 

VB    Verstandelijke beperking 

(V)OTS    (Voorlopige) Ondertoezichtstelling 

Wjz    Wet op de jeugdzorg 

Wmo    Wet maatschappelijke ondersteuning 

WSG    William Schrikker Groep 

ZVH    Zorg- en Veiligheidshuis 

 

Begrippen 
 

Afschaling Afzakken naar het gewenste – veelal lichtere – niveau van zorg 

en/of zorgcoördinatie. 

Ambulante behandeling Hulp die verleend wordt op afgesproken tijden waarbij de cliënten 

vanuit de eigen woon- en werkomgeving naar de hulpverlener 

toekomen, of waarbij de hulpverlener de cliënt in diens omgeving 

bezoekt. 

Basisaanbod Alle basisvoorzieningen en basisdiensten. 

Beleidsrijk inkopen Het proces waarbij naast de eigenlijke doelen van de inkoop, 

elementen van beleid binnen en buiten de eigen organisatie 

B5 
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worden ingebracht, die via een aanbiedende partij gerealiseerd 

worden synchroon met de uitvoering van de opdracht. 

Bestuurlijk aanbesteden Model van financiering dat werkt met twee niveaus van 

contracteren. Er wordt een basisovereenkomst gesloten tussen 

gemeenten en aanbieders over communicatie, overleg en 

besluitvorming. In deelovereenkomsten wordt besproken welke 

effecten men wil bereiken, met wie, voor welk budget etc. 

Casusregie Het zoveel mogelijk in samenspraak het gezin zelf regisseren en 

coördineren van alle benodigde acties om te werken aan 

zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen. 

Doorzettingsmacht Ingrijpen of besluiten nemen bij impasses of stagnaties in 

besluitvormings- of werkprocessen. 

Escalatieprocedure Set van procedureel vastgelegde afspraken om te voorzien in 

situaties waarin verschil van inzicht is tussen de zorgcoördinator 

en de betrokken hulpverlener(s) over het opstellen van een plan 

van aanpak of het uitvoeren van de noodzakelijke hulp. 

Expertiseteam Team waar deskundigheid en kennis op een bepaald terrein is 

gebundeld en verder wordt ontwikkeld en die voor derden te 

raadplegen zijn. 

Extramurale zorg Zorg die voornamelijk verleend wordt op afgesproken tijden 

waarbij de cliënten vanuit de eigen woon- en werkomgeving naar 

de hulpverlener toekomen, of waarbij de hulpverlener de cliënt in 

diens omgeving bezoekt. 

Frontlijn Aanpak waarbij de eigen kracht van het individu of de groep 

wordt benut; het geheel van mensen en organisaties dat door een 

meer informeel en laagdrempelig aanbod een brugfunctie vervult 

tussen moeilijk bereikbare groepen en de geïnstitutionaliseerde 

hulpverlening; meestal gaat het om activiteiten die voor bepaalde 

doelgroepen worden uitgevoerd en waarvoor deze zelf het 

initiatief nemen. 

Frontlijnmedewerker Professional met generalistische competenties en expertise op 

een specifiek gebied, die werkt in de buurt van huishoudens en 

gezinnen. 

Gecertificeerde instelling Zie wettekst. 

Gedwongen kader Alle maatregelen, fysiek en verbaal, in instellingen die de vrijheid 

van cliënten beperken; wettelijk vastgelegd in de wet BOPZ, in de 

toekomst in de wet zorg en dwang en de wet verplichte 

geestelijke gezondheidszorg, en voor jeugdigen in de wet op de 

Jeugdzorg en de beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. 

Gezinsvoogd Maatschappelijk werkers van Bureaus Jeugdzorg die gezinnen 

begeleiden waarvan een kind door de kinderrechter onder 

toezicht is gesteld en die indien nodig de kinderrechter adviseren 

over verlenging of opheffing van een 

jeugdbeschermingsmaatregel en uithuisplaatsing. 

Horizontaal sturen Sturingsmechanisme, waarbij de gezamenlijke, inhoudelijke 

opgave centraal staat. Het maatschappelijk resultaat dat behaald 
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moet worden is wat de spelers in het netwerk bindt, en wat hun 

organisatiedoelen overstijgt. 

Integrale vraaganalyse Aanpak waarbij frontlijnmedewerkers een eerste vraagscreening 

doen. Professionals met specifieke expertise zullen met een 

gezamenlijke methodiek een ondersteuningsvraag breed moeten 

benaderen. 

Integrale frontlijn Een frontlijn waarbij gezinnen één en dezelfde 'ingang' ervaren 

voor diensten van alle drie de decentralisaties. 

Intramurale zorg Zorg die verleend wordt aan mensen die langer dan 24 uur in een 

instelling verblijven, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis, 

ziekenhuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke 

beperking. 

Jeugdzorg Plus  Gedwongen opname, (gesloten) verblijf en gedwongen 

behandeling in instellingen voor Jeugdzorg Plus (gesloten 

jeugdzorg) voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen, maar 

zonder strafrechtelijke veroordeling. 

Langdurige zorg Zorg die langer dan één jaar duurt voor mensen met een 

beperking, chronisch zieken en ouderen die professionele zorg 

en/of begeleiding nodig hebben in hun dagelijks leven; 

gefinancierd vanuit de AWBZ en de Wmo. 

Leefdomeinen Wonen, financiën, fysieke en psychische gezondheid, 

gezinssysteem, participatie, veiligheid, hulpverlening. 

Medisch specialist Geneeskundig specialist die als specialist is ingeschreven in een 

door het College Geneeskundig Specialismen van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst 

ingestelde register als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheidszorg; arts, tandarts, 

apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, 

fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige. 

Nazorgfase Alle zorg-, hulp- en/of dienstverlening die geleverd wordt ter 

ondersteuning, begeleiding of nacontrole van mensen na een 

(ingrijpende) gebeurtenis of na een behandeling, zoals na een 

ramp, ziekenhuisopname, overlijden van een naaste of na een 

periode van detentie. 

Opschaling Opwerken naar het gewenste – veelal intensievere – niveau van 

zorg en/of zorgcoördinatie. 

Ouderparticipatie Betrokkenheid en inbreng van ouders in de zorg, de kinderopvang 

of het onderwijs aan hun kind. 

Outreachend werken Het hanteren van een werkmethode waarbij actief ingezet wordt 

op het leggen van contact met de doelgroep, het onderzoeken 

van de vragen en het motiveren en verwijzen van de doelgroep 

naar vormen van hulpverlening. 

Poortwachter  Huisarts of andere medici, in zijn functie als verwijzer naar 

specialistische zorg.  

Populatiegebonden budget Het verstrekken van een budget aan één of meerdere instellingen 

voor het bedienen van een doelgroep of ‘populatie’. 
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Quickscan Snelle analyses van een product, dienst, organisatie of situatie; 

vaak aan de hand van een standaardvragenlijst. 

Specialistische hulp  Observatie, diagnostiek, crisishulp, justitiële maatregelen, 

behandeling en verschillende specialistisch ambulante, daghulp 

en residentiële vormen van aanbod van jeugd-ggz, VB en 

Jeugdhulp. 

Triage Dynamisch beslisproces waarmee de behoefte aan zorg en 

urgentie daarvan worden bepaald voor een patiënt bij 

binnenkomst op een afdeling spoedeisende hulp, ter plaatse bij 

ernstige ongevallen of rampen met meerdere slachtoffers of bij 

telefonisch contact met een huisartsenpost. 

Vrijwillig kader Alle maatregelen, fysiek en verbaal, in instellingen die cliënt in 

vrijheid ondergaat. 

Zelfredzaamheid Vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen 

zelfstandig te kunnen doen, bijvoorbeeld wassen, aankleden en 

koken en vermogen om sociaal te kunnen functioneren, zo nodig 

met hulp van anderen. 

Zorggebruik   Gebruik van diensten en voorzieningen in de zorg. 

Zorgmijders Mensen met een psychosociale of psychiatrische stoornis die niet 

of nauwelijks te motiveren zijn voor behandeling, vaak meerdere 

problemen hebben zoals schulden, isolement, verslaving en 

zelfverwaarlozing en overlast veroorzaken in de woonomgeving. 

Zorgzwaarte Hoeveelheid zorg die nodig is voor een cliënt; ook gebruikt als 

maat om inzet van middelen en personeel in verschillende 

zorgsectoren te berekenen (prijs per zorgzwaarte-

cliëntencategorieën). 

 

Begrippen gehanteerd in de concept Jeugdwet 

Accommodatie Bouwkundige voorziening of deel van een bouwkundige 

voorziening met het daarbij behorende terrein, waar jeugdhulp 

wordt verleend door of namens een jeugdhulpaanbieder. 

Advies- en Meldpunt Huiselijk 

geweld en Kindermishandeling:  Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling als 

bedoeld in artikel 12a van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). 

Begeleiding Activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het 

uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen 

en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven;  

Burgerservicenummer Burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1 van de Wet 

algemene bepalingen Burgerservicenummer. 

CAK CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid van de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten. 

Calamiteit Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft 

op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk 

gevolg voor of de dood van een jeugdige of een ouder heeft 

geleid;  
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College College van burgemeester en wethouders. 

Dossier Geheel van schriftelijk of elektronisch vastgelegde gegevens met 

betrekking tot de verlening van jeugdhulp aan een jeugdige of 

ouder of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of 

jeugdreclassering. 

Gecertificeerde instelling Rechtspersoon die in het bezit is van een certificaat of voorlopig 

certificaat als bedoeld in artikel 3.3 en die een 

kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoert. 

Gekwalificeerde gedragswetenschapper: Gedragswetenschapper behorende tot een bij regeling 

van Onze Ministers aangewezen categorie. 

Gesloten accommodatie Bouwkundige voorziening of deel van een bouwkundige 

voorziening met het daarbij behorende terrein, waar gesloten 

jeugdhulp wordt verleend. 

Gesloten jeugdhulp Opname, verblijf en jeugdhulp in een gesloten accommodatie op 

basis van een machtiging als bedoeld in artikel 6.1.2. 

Geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of 

jeugdreclassering: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld 

jegens een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door 

iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een 

gecertificeerde instelling, of door iemand die werkzaam is voor 

een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder of 

gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent of door een andere 

jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het 

etmaal of een dagdeel bij de aanbieder verblijft. 

Huiselijk geweld Huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1 van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning. 

Hulpverleningsplan Plan betreffende de verlening van jeugdhulp als bedoeld in artikel 

4.1.2 en hoofdstuk 6. 

Inspectie Inspectie jeugdzorg, bedoeld in artikel 9.1. 

Jeugdarts Arts die als jeugdarts KNMG is ingeschreven in het door het 

College Geneeskundig Specialismen van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst 

ingestelde profielregister jeugdgezondheidszorg. 

Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg als bedoeld in artikel 1 van de Wet 

publieke gezondheid. 

Jeugdhulp 1°. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan 

jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, 

behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van 

psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, 

gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de 

jeugdige, of opvoedingsproblemen van ouders;  

2°. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk 

verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met 

een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een 
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chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en 

die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en  

3°. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het 

gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van 

een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een 

verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een 

somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de 

leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, met dien 

verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor 

jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht. 

Jeugdhulpaanbieder  1°. natuurlijke persoon die, het verband van natuurlijke personen 

dat of de rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp doet 

verlenen onder verantwoordelijkheid van het college;  

2°. solistisch werkende jeugdhulpverlener onder 

verantwoordelijkheid van het college. 

Jeugdhulpverlener Natuurlijke persoon die beroepsmatig jeugdhulp verleent. 

Jeugdige   Persoon die:  

1°. de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt,  

2°. de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en ten aanzien van 

wie op grond van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht 

recht is gedaan overeenkomstig de artikelen 77g tot en met 77gg 

van het Wetboek van Strafrecht, of 3°. de leeftijd van achttien 

jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt, en 

voor wie de voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in onderdeel 

1°, die was aangevangen, of voor wie het college vóór het 

bereiken van de leeftijd van achttien jaar heeft bepaald dat een 

voorziening op het gebied van jeugdhulp noodzakelijk is of voor 

wie, na beëindiging van jeugdhulp die was aangevangen vóór het 

bereiken van de leeftijd van achttien jaar, binnen een termijn van 

een half jaar hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is. 

Jeugdreclassering:  reclasseringswerkzaamheden, genoemd in artikel 77hh, eerste lid, 

van het Wetboek van Strafrecht, begeleiding, genoemd in artikel 

77hh, tweede lid, van dat wetboek en het begeleiding van en 

toezicht houden op jeugdigen die deel nemen aan een scholings- 

en trainingsprogramma als bedoeld in artikel 3 van de 

Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het geven van de 

aanwijzingen, bedoeld in artikel 12, vijfde lid, van die wet, of de 

overige taken die bij of krachtens de wet aan de gecertificeerde 

instellingen zijn opgedragen.  

Kinderbeschermingsmaatregel Voogdij en de voorlopige voogdij op grond van Boek 1 van het 

Burgerlijk Wetboek, de ondertoezichtstelling, bedoeld in artikel 

254, eerste lid, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de 

voorlopige ondertoezichtstelling, bedoeld in artikel 255 Boek 1 

van het Burgerlijk Wetboek. 
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Kindermishandeling:  elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of 

gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, 

die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de 

minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid 

staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade 

wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de 

minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel;  

Maatschappelijke ondersteuning: Maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1 van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Machtiging gesloten jeugdhulp De machtiging, bedoeld in artikel 6.1.2.  

Medisch specialist Geneeskundig specialist die als specialist is ingeschreven in een 

ingestelde register van de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg (BIG) als bedoeld in artikel 14 Wet BIG art. 3 

basisberoep "arts". De curatieve medisch-specialistische zorg, 

gegeven door medisch specialisten, bestaat uit diagnostiek en 

behandeling van de bij de patiënt aanwezige aandoening(en) of 

symptomen.   

Opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen:  

1°. psychische problemen en stoornissen, psychosociale 

problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking 

van de jeugdige, of opvoedingsproblemen van de ouders;  

2°. beperkingen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke 

participatie in verband met een verstandelijke, lichamelijke of 

zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een 

psychosociaal probleem bij een jeugdige die de leeftijd van 

achttien jaar nog niet heeft bereikt, en  

3°. een tekort aan zelfredzaamheid in verband met een 

verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een 

somatische of psychiatrische aandoening of beperking bij een 

jeugdige die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt. 

Ouder Ouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot 

zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder. 

Persoonsgegevens, verwerking, bestand, onderscheidenlijk verantwoordelijke: hetgeen daaronder 

wordt verstaan in de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Plan van aanpak Plan betreffende de uitvoering van een 

kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering als bedoeld in 

artikel 4.1.2. 

Pleegouder Persoon die een jeugdige die niet zijn kind of stiefkind is, als 

behorende tot zijn gezin verzorgt en daartoe een pleegcontract 

als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, heeft gesloten met een 

pleegzorgaanbieder.  

Pleegoudervoogd Pleegouder die tevens belast is met voogdij als bedoeld in boek 1 

Burgerlijk Wetboek. 

Pleegzorgaanbieder Jeugdhulpaanbieder die pleegzorg biedt. 
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Preventie Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met 

psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, 

gedragsproblemen of een verstandelijke beperking of van de 

ouders bij opvoedingsproblemen. 

Strafrechtelijke beslissing Beslissing van de officier van justitie of de strafrechter met 

toepassing van titel VIII A van het Eerste Boek van het Wetboek 

van Strafrecht of een beslissing als bedoeld in artikel 493 van het 

Wetboek van Strafvordering. 

Vertrouwenspersoon Persoon die jeugdigen, ouders, pleegouders of 

netwerkpleegouders op hun verzoek ondersteunt in 

aangelegenheden die samenhangen met de wettelijke taken en 

verantwoordelijkheden van het college, de jeugdhulpaanbieder, 

de gecertificeerde instelling en het advies- en meldpunt huiselijk 

geweld en kindermishandeling.  

Verwijsindex Verwijsindex risicojongeren als bedoeld in artikel 7.1.2.1. 

Woonplaats  1°. woonplaats als bedoeld in artikel 12 van Boek 1 van het 

Burgerlijk Wetboek;  

2°. ingeval het gezag over de jeugdige berust bij een instelling als 

bedoeld in artikel 302 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek: 

woonplaats van degene die voorafgaand aan de voogdij door de 

instelling het gezag had over de jeugdige, of  

3°. ingeval het gezag berust bij een pleegoudervoogd: woonplaats 

van degene die voorafgaand aan de pleegzorg het gezag had over 

de jeugdige. 

 


