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Inleiding
 1.1 Achtergrond decentralisatie jeugdzorg

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar 

vermogen deelnemen aan de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk en de 

overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op 

maat functioneren om kinderen en hun ouders te begeleiden, behandelen en beschermen.

Het huidige jeugdstelsel functioneert onvoldoende. Een belangrijk knelpunt is de versnippering 

van voorzieningen, wettelijke kaders en overheidslagen die verantwoordelijk zijn of een deel 

van de hulp financieren. Daarnaast laat het huidige stelsel zien dat er vaak en snel (dure) 

specialistische zorg wordt ingezet, de samenwerking van hulpverleners tekortschiet en 

afwijkend gedrag onnodig wordt gemedicaliseerd. 

De tekortkomingen in het huidige jeugdstelsel maken een omslag nodig die leidt tot:

• preventie en uitgaan van eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk;

• minder snel medicaliseren, meer ontzorgen en normaliseren;

• eerder (jeugd)hulp op maat voor kwetsbare kinderen;

•  integrale hulp met betere samenwerking rond gezinnen: één gezin, één plan, één 

regisseur;

• meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk.

Om deze omslag te realiseren, wordt het jeugdstelsel ingrijpend gewijzigd1. Het wetsvoorstel 

Jeugdwet regelt een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten bestuurlijk en financieel verant-

woordelijk zijn voor alle jeugdhulp, en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 

jeugdreclassering. De middelen en bevoegdheden voor alle vormen van zorg en hulp voor 

jeugd en gezin die nu zijn belegd bij provincie, rijk en zorgverzekeraars, worden bij de 

gemeenten gelegd. De achterliggende gedachte hierbij is dat gemeenten beter in staat zijn 

om – op basis van de specifieke situatie van het kind – maatwerk te leveren en verbinding te 

leggen met andere leefdomeinen: zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. De 

decentralisatie van de jeugdhulp past hiermee in de grote veranderingen in het sociaal 

domein, zoals de decentralisatie van de AWBZ en de participatiewet. 

Met de nieuwe bevoegdheden van gemeenten ontstaan de randvoorwaarden om de omslag 

te maken die nodig is in de zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen. Dit met als 

uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’ en met nadruk op preventie, eigen kracht 

en demedicaliseren2. 

1  Planning wetstraject zie bijlage 2

2   Bronnen : stelselwijziging jeugd / hoofdlijnen wetsvoorstel concept Jeugdwet (1 juli 2013), beleidsbrief stelselwijziging jeugd 
“geen kind buitenspel” (november 2011)

1
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 1.2 Verantwoordelijkheden gemeenten wetsvoorstel concept Jeugdwet 

In het nieuwe jeugdstelsel worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van 

jeugdhulp, waaronder specialistische hulp zoals jeugd-GGz, jeugd-(L)VB en jeugdzorgplus 

(gesloten jeugdhulp) in het kader van ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen, de 

uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

JeugdzorgPlus
Jeugd GGz
Jeugd-VB

Ambulante zorg
Dagbehandeling

Open residentiële zorg
Pleegzorg
Crisishulp

Jeugdbescherming
Jeugdreclassering

CJG

Provincie GemeenteRijk

Nieuwe Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk 
voor alle ondersteuning, hulp en 
zorg bij opgroei-, opvoedings- en 
psychische problematiek.

·  CJG 
·  Ambulante zorg
·  Dagbehandeling
·  Residentiële zorg
·  Pleegzorg
·  Crisishulp
·  Jeugdbescherming
·  Jeugdreclassering
·  Jeugdzorg Plus
·  Jeugd GGz
·  Jeugd-VB

Oud Nieuwe jeugdzorg per 2015

In het wetsvoorstel is de leeftijdsgrens van 18 jaar het uitgangspunt voor jeugdhulp en de 

uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen. Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 

23ste levensjaar, voor zover deze hulp niet onder een ander wettelijk kader valt en mits 

voldaan wordt aan de voorwaarden. Voor jeugdreclassering en jeugdhulp die voortvloeit uit 

een strafrechtelijke beslissing geldt op basis van het wetsvoorstel Jeugdwet geen leeftijdsgrens.

De verantwoordelijkheden van gemeenten op terrein jeugdzorg omvatten in het nieuwe stelsel:

•  het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod;

•  het opstellen van een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- 

en opvoedingsproblemen en psychische problemen en stoornissen en de uitvoering van 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;

•  het treffen van een voorziening op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht, vergelijk-

baar met de compensatieplicht Wmo), als jeugdigen en hun ouders het niet op eigen 

kracht redden;

• de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;

• het voorzien in maatregelen ter voorkoming van kindermishandeling;

•  de regie over de gehele jeugdketen en de afstemming met overige diensten op het 

gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, sport en 

veiligheid; het voorzien in vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders, pleegouders 

of netwerkpleegouders die te maken hebben met hulpverleners.

De gemeente bepaalt zelf welk deel van de voorzieningen vrij toegankelijk is en welk niet. 

Voor de niet vrij toegankelijke vormen van jeugdhulp zal eerst beoordeeld moeten worden of 

de jeugdige of diens ouders deze ondersteuning daadwerkelijk nodig hebben. Wanneer het 

kind en de ouders niet tevreden zijn met de uitkomsten van het gesprek, dan is er een 

procedure voor bezwaar (gemeente) en beroep (rechter).
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In het wetsvoorstel Jeugdwet staat dat gemeenten op bovenlokaal niveau samenwerken, 

indien dat noodzakelijk is. Dit geldt voor een aantal taken, zoals de uitvoering van kinder-

beschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en bepaalde specialistische vormen van zorg en 

gesloten jeugdhulp in het kader van ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen. Het betreft 

hier relatief kleine doelgroepen, waarvoor een beperkt aanbod beschikbaar is. Vaak gaat het 

ook om dure vormen van zorg, of is hiervoor specifieke kennis nodig van de inkopende partij. 

Om die redenen is het, zowel inhoudelijk als vanwege het financiële risico, opportuun dat 

gemeenten deze taken via samenwerking oppakken. Dit geldt ook voor het instellen van een 

advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling3

 1.3 Het Bredase beeld 

Breda werkt in de regio West Brabant Oost (WBO)4 aan een gezamenlijke aanpak van de 

jeugdhulp en zoekt waar nodig de samenwerking op bovenregionaal niveau. Samen met de  

8 gemeenten in WBO ontwikkelen wij5 een aanpak met als uitgangspunt dat ondersteuning 

dichtbij ouders en kinderen georganiseerd wordt. In de regio sturen we gezamenlijk op de 

eenduidige wijze van deze ondersteuning, namelijk door de inzet van competente professio-

nals (generalisten) die 85% van de hulp die nodig is, zelf kunnen bieden. Hoe deze generalis-

ten precies gepositioneerd worden, kan per gemeente verschillen. 

In Breda groeien ruim 40.000 kinderen en jongeren (0-19 jaar) op. Zoals verwoord in het 

beleidskader Jong@Breda zetten we als gemeente in op ontwikkeling van talenten en 

competenties. We gaan uit van de eigen kracht van jeugd en ouders en zien dat het met het 

merendeel van de Bredase jongeren goed gaat. Tegelijkertijd verliezen wij niet degenen uit 

het oog die het op eigen kracht (nog) niet kunnen. Hen bieden wij tijdig - en waar mogelijk 

tijdelijk - de juiste hulp. Via het CJG Breda worden kinderen en ouders ondersteund bij vragen 

over opvoeden en opgroeien en kan als dat nodig is ook passende hulp geboden worden. Het 

CJG Breda is er ook voor ouders en kinderen uit de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-

Nassau. Van de jeugdzorg die vanaf 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, maken 

op dit moment ruim 2.000 Bredase kinderen en jongeren gebruik. Dat is ongeveer (maximaal6) 

5% van alle jeugdigen tot en met 18.

3  Bron: Wetsvoorstel Jeugdwet - hoofdstuk 2; in het bijzonder de artikelen 2.2 t/m 2.7 en 2.8

4   De regio West Brabant Oost, bestaande uit de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Breda, Drimmelen, Geertrui-
denberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

5  Met “wij” wordt bedoeld: Gemeente Breda.

6   We hebben geen zicht op het aantal unieke gebruikers. Het kan zijn dat een kind gebruik maakt van verschillende zorgvormen. 
Het totaal aantal jeugdigen kan dus lager zijn dan de genoemde ruim 2000.
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Figuur: aantal gebruikers (ruim 2000) van diverse jeugdzorgvormen (provinciaal, GGz, (L)VB voor gemeente Breda

14%
284 gebruikers

(L)VB

2% jeugdzorgplus
43 gebruikers

Aantal gebruikers per sector Gemeente Breda

38%
785 gebruikers

jeugd & 
opvoedhulp

46%
940 gebruikers GGz

Bron: regiorapportage PON, jeugdzorg in beweging, mei 2013 en uitvraagformats zorgaanbieders aug. 2013.

 1.4 Uitgangspunten lokaal beleidskader

Gemeenten moeten het jeugdhulpbeleid vastleggen in een beleidsplan. Een beleidsplan 

wordt vastgesteld door de gemeenteraad en de wet geeft aan wat daarin wordt neergelegd. 

Een beleidsplan bevat de gemeentelijke visie en doelstellingen ten aanzien van jeugdhulp, de 

wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd in samenhang met de verantwoordelijkheid rond 

het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en de gewenste resultaten. 

Ook moet er aandacht zijn voor de relatie met de Wet passend onderwijs.

Voornoemde onderdelen zijn alle terug te vinden in dit Beleidskader Jeugdhulp Breda. In 

bijlage 1 is een planningsoverzicht7 te vinden met de onderdelen die in 2014 verder uitge-

werkt worden. De gemeente Breda bouwt met dit beleidskader voort op verschillende 

onderliggende documenten: het beleidskader Jong@Breda (december 2010), de raadsbrief 

over Samenhangende aanpak decentralisaties AWBZ begeleiding, Wwnv en Jeugdzorg (maart 

2013), het plan van aanpak ‘Samenwerken voor de jeugd in de regio West Brabant Oost’ 

(maart 2013) en het regionaal Transitiearrangement WBO (oktober 2013). 

Dit beleidskader is zover uitgewerkt als op dit moment mogelijk is. Op onderdelen is het nog 

een uitwerking op hoofdlijnen en verwijzen wij naar het uitvoeringsplan dat in het najaar van 

2014 gemaakt wordt. Het is opgesteld terwijl er nog geen volledige duidelijkheid is over de 

financiën. Het macrobudget 2015 komt pas mei 2014 beschikbaar. Het wetsvoorstel wordt 

volgens de huidige planning op (of na) 11 februari door de Eerste Kamer behandeld. 

Uitkomsten op financieel of wetgevingsgebied kunnen van invloed zijn op de verdere 

uitwerking op onderdelen van dit beleidskader in het uitvoeringsplan. 

7  Bijlage 1 - Spoorboekje Jeugdhulp Breda. Een planningsoverzicht voor 2014 met lokale en regionale aspecten. 
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Met leden van de raadscommissie is tijdens een expertmeeting op 22 januari een eerste 

dialoog gevoerd over sturing op maatschappelijk gewenste resultaten. De komende maanden 

werken we in samenspraak met de raadscommissie voorstellen voor de sturing op maat-

schappelijke resultaten verder uit. Zo zien wij bijvoorbeeld kansen bij het versterken van de 

verbindingen tussen professionals van jeugdhulp (in de eerste plaats de CJG-ers)  en de 

leerplichtambtenaren om schoolverzuim nog steviger te beperken. Voorstellen voor sturing 

komen terug in het uitvoeringsplan 2015 dat in het najaar van 2014 wordt opgeleverd.

Voorliggend beleidskader formuleert de belangrijkste uitgangspunten die de gemeente heeft 

voor het beleid op jeugdhulp. Het vormt het kader van waaruit de gemeente beleid voor de 

jeugdhulp (door)ontwikkelt en van waaruit we in gesprek gaan met jeugd, ouders en 

instellingen. 
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 2.1 Leidende principes in samenhang met decentralisaties

De decentralisatie van de jeugdzorg kan niet los worden gezien van de andere decentralisaties 

die op stapel staan: arbeidsparticipatie, grote onderdelen van de AWBZ en de ontwikkeling 

van passend onderwijs (samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs). We staan 

dus aan het begin van een transformatie van het sociale domein in den brede. 

In Breda zijn de volgende leidende principes voor een samenhang in de aanpak van de drie 

decentralisaties geformuleerd: 

a.  Eenduidigheid in de bejegening van burgers: in lijn met het uitgangspunt dat de burger 

centraal staat i.p.v. de ‘regeling’ of het domein. 

b.  Eenduidigheid in wijze waarop bepaald of beoordeeld wordt welke ondersteuning nodig 

is. We hebben op onderdelen al ervaring met vormen en werkwijzen die passen bij de 

uitgangspunten van meedoen@Breda (focus op zelfsturend vermogen en eigen kracht, 

ruimte aan burgers en instellingen om daar invulling aan te geven). Deze bouwen we 

eenduidig uit.

c.  Voor burgers en gezinnen die op meerdere fronten of vanuit diverse gezinsleden 

ondersteuning nodig hebben, streven we naar een integrale aanpak die aansluit bij de 

vraag en de draagkracht van dat gezin. Wat kan je aan ondersteuning redelijkerwijs 

samenvoegen (bij bepalen van wat nodig is, bij inzet van professionals, bij samenvoeging 

van middelen) en waarvoor blijft een specifieke of aparte inzet nodig? 

d.  Waar mogelijk bundelen we middelen/budgetten om daadwerkelijk vraaggestuurd en 

integraal ondersteuning of begeleiding te bieden. Hiervoor geldt dat we zoeken naar 

manieren om die ontschotting zo maximaal als haalbaar te realiseren zonder transparantie 

(waar gaan welke middelen naar toe en met welk resultaat?) te verliezen. NB: de mate 

waarin het mogelijk is om te ontschotten is nu nog niet bekend. Het wetgevingstraject 

voor de respectievelijke decentralisaties is nog niet afgerond. 

e.  Prikkels voor zelf doen en ontzorgen. We zoeken naar effectieve prikkels om burgers en 

professionals te stimuleren om vooral zoveel mogelijk zelf te doen resp. te ontzorgen in 

plaats van zorg te stapelen of intensiveren. We willen de inzet van en aanspraak op 

individuele voorzieningen terugbrengen door een effectievere inzet en ondersteuning 

vanuit collectieve voorzieningen.

f.  We gunnen burgers en professionals ruimte. Dat betekent dat we als overheid een stap 

opzij en naar achter doen. Wat ons betreft timmeren we als gemeente dus niet alles dicht 

met regels en procedures. We focussen op de kracht en de talenten van burgers. En van 

professionals. Bij vertrouwen en ruimte geven hoort tegelijkertijd het serieus sanctioneren/

straffen wanneer misbruik van dat vertrouwen wordt gemaakt (‘high trust, high penalty’). 

  NB: Het ruimte laten en werken vanuit vertrouwen vergt van ons allen kritische zelfreflectie 

(consistent blijven) en een gezonde dosis zelfbeheersing (niet bij het eerste beste incident 

ruimte ‘terugclaimen’ van burgers en professionals).

g.  Eenduidigheid in de manier waarop we als gemeente sturen op het realiseren van de 

gewenste (maatschappelijke) resultaten. Uiteindelijk gaat het erom dat competenties en 

(draag)kracht van burgers versterkt worden. Dat zal dan ook de toetssteen moeten zijn bij 

het meten, verantwoorden en beoordelen van de effectiviteit van de inzet (van professionals, 

instellingen, budgetten).

2Visie en gewenste 
maatschappelijke 
resultaten
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h.  Schaal waarop ondersteuning wordt vormgegeven volgt vraag. In het algemeen hanteren 

we (zoals bijvoorbeeld ook bij het CJG) het uitgangspunt dat de ondersteuning zo dichtbij 

mogelijk bij de burger (school, thuis, wijk) georganiseerd is. Sommige vragen zijn zo 

specifiek (en beperkter in aantal) dat we de ondersteuning of zorg regionaal of boven-

regionaal regelen (subsidiëring of inkoop van bijvoorbeeld zeer specifieke vormen van 

zorg, zoals mogelijkerwijs residentiële jeugdzorg, uitvoering van de jeugdreclassering etc). 

Bij toeleiding naar werk gaat het vooral ook om de vraag naar arbeid vanuit het bedrijfs-

leven. Daarbij is de meest logische schaal vaak regionaal of zelfs bovenregionaal. 

Bron: Raadsbrief Samenhangende aanpak decentralisaties AWBZ begeleiding, Wwnv en Jeugdzorg (maart 2012)

Voor deze transitieopgaven rijst de vraag: “Wat willen we anders en hoe kunnen we dat dan 

organiseren?” De transformatieopgaven zijn majeur, niet alleen maatschappelijk, maar ook 

financieel. Deze complexiteit en de omvang van de transformatieopdracht vragen om 

gezamenlijk optrekken en bundeling van krachten. De gezamenlijkheid zit bijvoorbeeld in het 

hanteren van bovenstaande principes als het gaat om de drie decentralisaties. Daar waar dat 

mogelijk en wenselijk is, bundelen we ook in de uitvoering, omdat daar met een integrale 

gezinsaanpak veel synergievoordelen zijn te behalen. Dat geldt echter voor een beperkte 

groep. Uit onderzoek8 in de Drechtsteden (260.000 inwoners) blijkt dat slechts een klein 

gedeelte van de burgers en huishoudens gebruik maakt van voorzieningen uit meerdere 

domeinen. In slechts 0,2% van de gevallen heeft een burger of een huishouden te maken 

met alle drie domeinen: jeugd, ondersteuning vanuit voorheen AWBZ/Wmo en participatie.  

In Breda zou dat neerkomen op rond de 170 huishoudens. Los van de beperkte overlap geldt 

ook dat de kaders en voorwaarden die gelden voor de uitvoering van de nieuwe taken soms 

flink van elkaar verschillen. 

Uit “Gebruik van voorzieningen in Drechtsteden”

Zo‘n 13% van de inwoners en 21% van de huishoudens blijken gebruik te maken van één of 

meer voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, dagbesteding, bijstand, schuldhulpverle-

ning, de sociale werkplaats, jeugdzorg of speciaal onderwijs. Van hen maakt het merendeel 

van één voorziening gebruik. 3% van de burgers en 6% van de huishoudens maken gebruik 

van twee voorzieningen, 1% van de burgers en 3% van de huishoudens van drie of meer 

voorzieningen. De meest gebruikte voorzieningen zijn hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, en 

bijstand. Hierna volgen geestelijke gezondheidszorg voor kinderen (jeugd-GGz), toegang 

jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg), Algemeen Maatschappelijk Werk, schuldhulpverlening en de 

sociale werkplaats. Binnen de (toekomstige) taken van gemeenten zijn in het onderzoek drie 

‘domeinen’ onderscheiden: 

1. Zorg (bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning, dagbesteding), 

2. Jeugd (jeugdzorg en speciaal onderwijs) en 

3. Werk (bijstand, schuldhulpverlening, sociale werkplaats).

Voorzieningen uit het domein Zorg worden het meest gebruikt (door 8% van de burgers en 

14% van de huishoudens). Er zijn huishoudens waarin gelijktijdig gebruik wordt gemaakt van 

voorzieningen uit twee of zelfs drie van deze domeinen. Samenloop tussen de domeinen 

Zorg en Werk is het grootst: 1,3% van de huishoudens maakt van voorzieningen uit beide 

domeinen gebruik. Bij 0,4% van de gezinnen worden er zowel Werk- als Jeugdvoorzieningen 

gebruikt en bij 0,3% Jeugd- en Zorgvoorzieningen. Aanvullend wordt er in 0,2% van de 

huishoudens gebruik gemaakt van zowel Zorg- als Jeugd- en Werkvoorzieningen. Deze 

huishoudens maken veelal gebruik van bijstand in combinatie met bijvoorbeeld maatschap-

pelijk werk, GGz, ambulante jeugdzorg, en/of jeugdreclassering. 

Bron: Panteia, september 2013

8  Panteia in opdracht van Drechtsteden, “Gebruik van voorzieningen in Drechtsteden”, september 2013
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Ook voor de regionale samenwerking geldt dat wij op onderdelen de krachten in de 

uitvoering bundelen, bijvoorbeeld als het gaat om het inkopen van specialistische jeugdzorg. 

Echter de invulling van de zorg en ondersteuning dichtbij huis en rondom scholen organiseren 

wij als gemeenten lokaal en vaak wijkgericht. 

Het is niet alleen een transformatieopgave voor overheden. Ook de veerkracht en de inzet 

van burgers worden op de proef gesteld, we verwachten en ‘vragen’ hen meer zelf op te 

lossen en zichzelf en elkaar meer te helpen en ondersteunen. De grote uitdaging is dat we 

dat als overheid dan ook mogelijk maken, burgers de ruimte bieden en ook in die zin 

gelijkwaardig gaan bejegenen (niet ‘Wij weten wat goed voor u is.’, maar wel: ‘Wat denkt en 

kunt u zelf?’ en: ‘Wie kan u verder helpen?’). 

“De focus wordt dus verlegd, van inzet en initiatief van de overheid of het publieke domein 

naar focus op de vragen en ook de oplossingen van de burgers zelf. De toekomst zal leren in 

hoeverre de samenleving als geheel de veerkracht bezit om die verwachting in te lossen en 

waar de grenzen liggen van wat burgers zelf en met elkaar kunnen regelen.”

Uit: Plan van Aanpak WBO ‘Samenwerken voor de jeugd in West Brabant Oost’ (maart 2013)

 

 2.2  Samenwerken voor de jeugd in Breda en in de regio: gedeelde waarden en leefregels

Terug naar de ondersteuning en hulp aan jeugd en ouders: de transformatie van de jeugdzorg.

We zijn aan de slag met de ontwikkeling van een toekomstbestendige aanpak. Een aanpak 

die gestoeld is op de talenten, vragen en oplossingen van jeugd en ouders zelf en die 

tegelijkertijd onderdeel uitmaakt van een bredere aanpak die vanuit het perspectief van 

burgers, gezinnen wordt ontwikkeld in plaats van vanuit het perspectief van instituties en 

overheden. 

Wat zijn de gedeelde waarden van de 9 gemeenten in WBO:

1.  We gaan uit van talenten en eigen (oplossings)kracht van jeugd & ouders

2. De vragen van jeugd en ouders zijn leidend

3.  Jeugd en ouders krijgen zo dichtbij mogelijk de ondersteuning/zorg die nodig is

We hebben als Breda en als regio West Brabant Oost de ambitie om die aanpak met elkaar te 

ontwikkelen. Niet door alles hetzelfde te doen, maar wel door gezamenlijk te bepalen welke 

‘spelregels’ we willen hanteren: “Waar kunt u ons op aanspreken”. Zodat voor jeugd en 

ouders – en ook voor professionals, jeugdhulporganisaties en onderwijspartners – helder is 

wat zij van de gemeenten kunnen verwachten en vice versa. En door daar waar dat effectief 

en efficiënt is snel de juiste inzet en hulp te kunnen bieden, wel degelijk ook de organisatie 

en financiering daarvan in gezamenlijke hand te nemen. Eenduidigheid in bejegening en 

sturing, diversiteit in hoe we dat vervolgens inbedden in onze lokale gemeenschappen.

Veel kan en moet lokaal, dichtbij de burger: rondom scholen en kinderopvang. We stimuleren 

vooral dat ouders elkaar adviseren en ondersteunen. Daar waar nodig bieden we vanuit de 

gemeente (in de vorm van bijvoorbeeld CJG-ers) ondersteuning of hulp. Vraaggestuurd en in 

afstemming met de inzet die bijvoorbeeld in school gepleegd word. Die CJG-ondersteuning 

wordt geboden door goede professionals (generalisten), die samen met jeugd en ouders aan 

slag gaan zodat ze het weer (zoveel als mogelijk) zelf en met hulp van familie en vrienden kunnen. 

We sturen in de regio op eenduidige wijze op de kwaliteit van deze ondersteuning door te 

focussen en sturen op de kwaliteit van generalistische professionals. Professionals die dichtbij 

huis aan de slag gaan met de gezinnen. Zij kunnen 85% van de hulp zelf bieden. 

Soms is er aanvullend specifieke expertise of hulp nodig. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is 

van één of meerdere kinderen of ouders met een verstandelijke beperking, of met psychiatri-

sche problemen. Dan is het nodig dat de generalisten de hulp kunnen inroepen van een 

collega die daarin gespecialiseerd is. En ook die meer specialistische inzet, die willen we 

beschikbaar hebben voor álle jeugd en ouders in onze regio. Zonder wachtlijsten en zo 
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efficiënt mogelijk georganiseerd. Collectief in de subregio georganiseerd en gefinancierd en 

met ‘maatwerk’ inzet op basis van de vragen vanuit gezinnen en de generalisten die de 

gezinnen ondersteunen. 

We hebben als West Brabant Oost een set van ‘leefregels’ opgesteld. Die leven we na, daar 

willen we elkaar op aanspreken en daar kunnen burgers en andere belanghebbenden ons op 

aanspreken. We kiezen dus nadrukkelijk niet voor een blauwdruk voor de organisatie van ‘het 

CJG’ of ‘het voorliggende veld’, we kiezen wel voor een gezamenlijke inzet op de kwaliteit en 

de focus van onze lokale sociale infrastructuur voor jeugd en ouders. Daar sturen we op.

Onze gedeelde waarden concretiseren we naar gezamenlijke ‘leef/spelregels’:“zo doen we 

dat dus, hier kunt u ons op aanspreken”.

1. We luisteren goed en praten mét in plaats van over jeugd en/of ouders.

2. Een jongere en/of gezin heeft één vast, vertrouwd aanspreekpunt.

3.  De jongere en/of het gezin is leidend (voor zover mogelijk), o.a. bij opstellen plan.

4.  Hulp en ondersteuning vindt in principe thuis (of zo-dicht-bij-huis mogelijk) plaats.

5.  Ondersteuning jongere en/of gezin d.m.v. actieve inzet en goede samenwerking met 

sociaal netwerk van jeugd en ouders.

6.  Jeugd en ouders hebben in principe volledig inzicht in hun eigen dossiers.

7.  Jeugd en ouders kunnen andere professional vragen bij “geen klik” t.b.v. effectieve 

samenwerking.

8.  Wij stimuleren vindplaatsen om vroeg en adequaat te signaleren en advies/inzet van 

CJG-ers in te vliegen waar nodig.

9.  CJG-ers/professionals schenden het vertrouwen van jeugd en ouders niet en handelen 

transparant.

NB: Deze leefregels hebben wij ontleend aan wat jeugd en ouders ons hebben meegegeven 

op de bijeenkomst die we op 13 december 2012 hebben gehad in het NAC-stadion. Daar 

hebben we met jeugd, ouders en vertegenwoordigers van instellingen gesproken over de 

ervaringen die zij hebben. 

 2.3 Waar stuurt de gemeente op en wanneer zijn we tevreden? 

We hebben als gemeente met deze en de andere decentralisaties de kans om de ondersteuning 

van en hulp aan jeugdigen – en ook aan volwassenen – effectief en efficiënt vorm te geven. 

‘Op een andere leest te schoeien’, die past bij onze visie en uitgangspunten; en die past in de 

tijdsgeest, waarin focus op talenten en eigen verantwoordelijkheden van burgers centraal 

staan. Hoe willen en kunnen wij in Breda ‘meedoen’ (of de participatiesamenleving) vormge-

ven? Welke rol laten we aan burgers, welke aan organisaties, welke pakken we zelf? Wij zien 

kansen om de jeugdhulp slimmer te organiseren, juist door meer ruimte te laten aan jeugd, 

ouders en professionals. De ervaringen van het CJG Breda tonen aan dat dat werkt. Door de 

inzet van CJG-ouders en andere vrijwilligers, door de samenwerking tussen scholen en 

CJG-ers, door het actief betrekken van jeugd en ouders zelf, weten jeugd en ouders beter 

waar ze terecht kunnen met vragen. Ook worden vragen snel beantwoord (door ouders zelf, 

door andere ouders, door vrijwilligers of door professionals) en voorkomen we dat vragen 

problemen worden. Die inzet op preventie rendeert. De decentralisatie van de jeugdzorgta-

ken is een kans om die aanpak te verbreden. Om krachten en expertises van professionals 

nog meer dan voorheen te kunnen bundelen. In wijkteams, dichtbij huis en in nauwe 

samenwerking met bijvoorbeeld onderwijs. 

De decentralisatie van de jeugdzorg en de ontwikkeling van passend onderwijs gaan hand in 

hand. Wij werken dan ook nauw samen met het onderwijs. In de wijken door de inzet van 

school CJG-ers op iedere school, in de regio door als gemeenten met het samenwerkingsver-

band goede afspraken te maken over hoe we samen organiseren dat de zorg in school en de 

zorg thuis op elkaar zijn afgestemd. Daar is winst te behalen, voor jeugd en ouders, en voor 

gemeenten en onderwijs. 
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Op dit moment zijn er al pilots op diverse scholen in de regio. Hierin maken jeugd en ouders 

samen met een CJG-er en IB-er of zorgcoördinator een plan om de zorg thuis en op school 

op elkaar af te stemmen. Waar nodig kunnen zij een team van experts (GGz, (L)VB, jeugdarts, 

orthopedagoog) uit zowel de jeugdzorg als het onderwijs inroepen die kunnen adviseren over 

welke zorg het beste past bij de vraag.

Wij kiezen er als gemeente Breda voor om als gemeente heldere kaders te stellen, van 

waaruit wij ruimte en vertrouwen bieden aan professionals en vrijwilligers. We gaan als 

gemeente niet zelf uitvoeren, niet op de stoel zitten van hulpverleners noch psychiaters. Bij 

ruimte en vertrouwen hoort sturing op hoofdlijnen, sturing op de uitkomsten en dan bij 

voorkeur op de maatschappelijke effecten.

Ook in de uitvoering van specialistische zorg zien wij kansen om slimmer en dus efficiënter te 

organiseren. Door samenwerking en waar mogelijk bundeling van expertise en aanbod vanuit 

de GGz, de LVB en de provinciale jeugdzorg. Het nu nog sectoraal en verkokerd aanbod, kan 

geïntegreerd worden en overlap in aanbod of expertises kan verdwijnen. 

Wat zijn de gewenste maatschappelijke effecten (outcome) van de uitvoering van 

jeugdhulp?

Het volgen van - en waar nodig bijsturen van - de maatschappelijke effecten van het nieuwe 

stelsel kunnen we vormgeven door het formuleren van specifieke indicatoren. Zie ook de 

aanbevelingen die het Rekenkameronderzoek9 hiervoor geformuleerd heeft. 

Daarbij kan gedacht worden aan indicatoren die inzicht geven in de brede ontwikkeling van 

de Bredase jeugdigen, inclusief die kinderen en jongeren die ondersteuning of extra zorg 

nodig hebben. Dit zijn indicatoren op het niveau van het maatschappelijk effect dat we 

nastreven, zoals bijvoorbeeld een stijging van het percentage jeugdigen dat psychisch en 

fysiek gezond is, een stijging van het percentage jeugdigen met een startkwalificatie, een 

stijging van het percentage ouders dat zich competent acht om hun kinderen op te voeden, 

c.q. over voldoende opvoedvaardigheden meent te beschikken enzovoort.

Uiteindelijk kan een maatschappelijk resultaat bijvoorbeeld ook zijn een toename van het 

aantal en percentage jeugdigen dat thuis, bij de eigen ouders, prettig en veilig opgroeit.

Het volgen van, en (indien mogelijk) bijsturen op, maatschappelijke resultaten is een kwestie 

van lange adem. Gevolgen van een andere aanpak, meer inzet op preventie etc. zijn meestal 

pas na een aantal jaren (soms zelfs een generatie) zichtbaar. Daarnaast gaan we niet in 2015 

de hele organisatie van de jeugdzorg op de schop gooien. Sommige onderdelen gaan we 

anders aanpakken, maar veel blijft ook in 2015 hetzelfde, zoals de residentiële zorg (24 

uurs-verblijf), pleegzorg etc. 

Het is dus van belang dat we als gemeente een meerjarig perspectief hanteren, langere 

termijn resultaten formuleren en een daarbij passende monitoring ontwikkelen. 

Een aantal van deze indicatoren meten wij nu ook al, bijvoorbeeld in het kader van het CJG 

en via de jeugdmonitor van de GGD. 

Op 22 januari 2014 heeft er een expertmeeting plaatsgevonden waarin de raadscommissie 

samen met experts uit het werkveld (Huisarts, CJG-professional, Gebiedsofficier OM, 

Jeugdreclassering BJZ en kinderrechter) heeft gesproken over welke maatschappelijk 

resultaten wenselijk zijn in het nieuwe jeugdstelsel en op welke manier de raad hier sturing 

aan kan geven. 

9  “Klaar voor de Start? Een onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden rond de transitie jeugdzorg 
in B4-gemeenten”, Een rekenkameronderzoek door Verwey-Jonkerinstituut in opdracht van de rekenkamers Breda, Den Bosch, 
Eindhoven en Tilburg, oktober 2013. 
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Tijdens deze dialoog zijn samengevat de volgende gewenste resultaten besproken:

•   vroegtijdige onderkenning wanneer een kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en 

durven ingrijpen in deze situaties;

•   meer kinderen die gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en meedoen.

•   minder schoolverzuim en voortijdige schoolverlaters;

•  intensieve en snelle hulp die aansluit op de problematiek (vraag) van het kind / gezin 

zodat de ontwikkelingsdreiging afneemt en recidive wordt voorkomen; 

•   minder jeugdigen die slachtoffer zijn van kindermishandeling / getuige zijn van huiselijk 

geweld.

De rode draad van de bijeenkomst is dat alle experts menen dat de grootste winst te behalen 

is bij inzet op preventie; vroegtijdige signalering, erkenning en hulp aan de voorkant, met 

inzet van alle professionals en vrijwilligers die daar een rol spelen (thuis, school, vrije tijd/

straat/sport). Ook werd breed gedragen dat beperking van schoolverzuim een belangrijk 

gewenst resultaat is. De komende maanden werken we in samenspraak met de raadscom-

missie voorstellen voor de sturing op maatschappelijke resultaten verder uit. Voorstellen voor 

sturing komen terug in het uitvoeringsplan 2015 dat in het najaar van 2014 wordt opgeleverd. 

 2. 4  Samenhang met passend onderwijs

De twee grote stelselwijzigingen passend onderwijs en de decentralisatie jeugdzorg hebben op 

veel punten raakvlakken. Zij gaan beide uit van het hanteren van eenzelfde visie op de 

ondersteuning van kinderen. Door de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeenten wordt 

het makkelijker verbindingen te maken tussen zorg, onderwijs, werk en inkomen, welzijn, sport 

en veiligheid. 

Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs, verenigd in een samenwerkingsverband, 

dragen per augustus 2014, de zorg voor een samenhangend geheel van voorzieningen voor 

extra ondersteuning binnen en tussen scholen met als doel dat leerlingen een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kunnen doormaken: met de invoering van passend onderwijs krijgen 

scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om aan leerlingen 

die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden. 

Scholen in het samenwerkingsverband bieden basisondersteuning: dit is een stelsel van 

afspraken dat voor alle scholen van toepassing is. Voor leerlingen die ondanks incidentele 

ondersteuning een afwijkend curriculum moeten volgen, stelt de school een ontwikkelings-

perspectief op. Tot de basisondersteuning behoren ook de preventieve en licht curatieve 

interventies, waaronder het tijdig signaleren van leer-, opgroei- en opvoedproblemen of het 

aanbieden van bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden voor leerlingen die dit nodig 

hebben. Het samenwerkingsverband probeert een onnodig beroep op zware ondersteuning te  

voorkomen en het draagt bij aan het tegengaan van thuiszitten en vroegtijdige schooluitval.

Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is, kunnen in aanmerking komen 

voor extra ondersteuning. Dit kan in de vorm van ondersteuning op de reguliere school, maar 

het kan ook een bovenschoolse voorziening in het samenwerkingsverband zijn. Extra onder-

steuning op de reguliere school kan op veel verschillende manieren vorm krijgen, zoals een 

kleinere klas, een extra leerkracht voor de klas of aangepast lesmateriaal. Daarnaast zijn er de 

voorzieningen voor de zwaardere ondersteuning, zoals het speciaal basisonderwijs en het 

(voortgezet) speciaal onderwijs of de reboundvoorziening. 

De samenwerkingsverbanden en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het tot stand 

brengen van een goede samenwerking en afstemming van de ondersteuning die op school 

nodig is en de zorg die de leerling in de thuissituatie nodig heeft. In Breda is de school-CJG-er 

actief. Hij is bekend in en op school en heeft vooral een preventieve taak in het informeren en 

adviseren, het signaleren en het zo nodig toeleiden naar hulp en weet daarnaast op veelvoor-

komende vragen en ontwikkelingen in te spelen met preventieve activiteiten. 
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Zoals hierboven al is aangegeven, is het wenselijk dat op school een hoog niveau van basis-

ondersteuning wordt gerealiseerd. Dat uitgangspunt vertaalt zich als volgt: voor de meeste 

leerlingen wordt onderwijs op maat geboden op de eigen school. Een hoog niveau van 

basisondersteuning impliceert dat een beperkt aantal leerlingen in aanmerking komt voor 

speciaal onderwijs en/of specifieke arrangementen.  Met passend onderwijs wordt een omslag 

in denken en handelen beoogd, via met elkaar samenhangende lijnen: van curatief naar preven-

tief en van indiceren naar arrangeren. 

In onze regio is, met middelen van het transformatiefonds van de Provincie Noord-Brabant, 

een proeftuin gestart om passende zorg in en om school handen en voeten te geven. Deze 

proeftuin heeft tot doel om in praktijk te komen tot een plan voor de zorg op school en de 

zorg thuis. Jeugd, ouders, CJG-ers en onderwijsprofessionals gaan samen aan tafel en maken 

afspraken over wie wat doet.  

Schoolbesturen, verenigd in de samenwerkingsverbanden, en gemeenten kunnen hun 

verantwoordelijkheden en ambities niet waarmaken zonder intensief met elkaar samen te 

werken.  Daarom wordt over het Ondersteuningsplan van de samenwerkingsverband op 

Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd, evenals over het Jeugdbeleidsplan van 

de gemeente.   
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 3.1 CJG: professionals en vrijwilligers

In de aanpak die we als Breda en als regio West Brabant Oost voorstaan, vormen de generalis-

ten, vanuit het CJG Breda, de spil van de ondersteuning aan jeugd en ouders. Deze professio-

nals zijn voor het gezin het eerste en vaste aanspreekpunt. Samen met jeugd en ouders 

bespreekt de CJG-er wat de belangrijkste (hulp)vragen zijn, welke ondersteuning wie nodig 

heeft en hoe en door wie die ondersteuning het beste geboden kan worden. En de CJG-er 

spreekt met jeugd en ouders af wat het gewenste doel is, wat willen zij (als eerste) bereiken? 

Daarbij haken de CJG-ers aan op datgene wat goed gaat en brengen zij samen met jeugd en 

ouders in kaart wie er in de naaste omgeving een bijdrage kan leveren in de ondersteuning. 

Op dit moment bestaat het CJG Breda naast een veertigtal professionals al uit meer dan 

honderd vrijwilligers. Professionals van het CJG werken in de wijkteams samen met vrijwil-

ligers. CJG-vrijwilligers worden vanuit het CJG ondersteund, zij krijgen cursussen en intervisie. 

CJG-professionals en -vrijwilligers vormen dus in praktijk vaak al een tandem. De inzet van 

vrijwilligers is cruciaal voor het versterken van de veerkracht van jeugd en ouders en voor het 

laagdrempelig zijn en blijven van ondersteuning aan jeugd en ouders vanuit CJG Breda. Niet 

voor niets investeert de gemeente in een goede ondersteuning van deze vrijwilligers. En dat 

willen we blijven doen. Soms kan de inzet van een vrijwilliger in plaats van of als vervolg op 

de inzet van professionals. Soms is de inzet van een vrijwilliger aanvullend. Wat ons betreft is 

het aan de CJG-professionals (in samenspraak met jeugd en ouders) om te beoordelen of en 

wanneer vrijwillige inzet gewenst is . 

CJG-vrijwilligers bepalen en vormen zelf hun inzet. Sommige vrijwilligers kiezen ervoor om 

cursussen ‘positief opvoeden’ te organiseren voor andere ouders, bieden informatie en advies 

aan andere ouders via scholen. Er is een groep van ouders van hoogbegaafde kinderen die 

met elkaar ervaringen uitwisselt. Andere vrijwilligers werken liever één op één voor en met 

een gezin, bieden ondersteuning aan buren of kennissen. 

Als het gaat om professionele ondersteuning, het leren omgaan met bijvoorbeeld een 

verstandelijke beperking, het leren leven met psychische problemen, het (weer) aanleren van 

opvoedvaardigheden, dan is de CJG-er veelal zelf degene die de ondersteuning biedt. De 

CJG-ers zijn professionals die werken vanuit een generalistisch team. In dat team zijn er 

professionals met soortgelijke competenties aanwezig (houding, bejegening, basiskennis). 

Iedere professional heeft daarnaast echter ook specifieke expertise en ervaring, bijvoorbeeld 

expertise op het terrein van GGz, van verstandelijke beperkingen, medische kennis of ervaring 

in het begeleiden van gezinnen waar het dreigt zo ernstig mis te gaan dat er een maatregel 

van jeugdbescherming boven het hoofd hangt (“drang”). De inzet van de professional is dan 

gericht op het verbeteren/normaliseren van de relaties en het creëren van een veilige omge-

ving, zodat een maatregel (ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing) voorkomen kan worden.

Ook als er een maatregel in het gedwongen kader wordt opgelegd blijven de gezinsvoogd/ 

jeugdreclasseerder en de CJG-generalist zoveel mogelijk de eigen kracht en talenten van het 

gezin gebruiken en moedigen zij de inzet van vrijwilligers aan. Dit natuurlijk voor zover dat 

past binnen de opdracht die vanuit de rechter gegeven is en waarvoor de gezinsvoogd of 

jeugdreclasseerder in eerste plaats verantwoordelijk is. In 2014 gaan we hiermee ook 

proefdraaien in de praktijk. 

3Goede ondersteuning 
dichtbij huis en snel  
de juiste zorg 
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De CJG-ers zijn ook degenen die indien nodig contact leggen en houden met andere 

professionals zoals de huisarts, leerkrachten, de leerplichtambtenaar ingeval van (dreigend) 

schoolverzuim en –uitval, jeugdwerkers en andere relevante professionals of vrijwilligers (denk 

aan sportverenigingen etc.) 

 3.2 Uitgangspunten 

Voor de ondersteuning en zorg aan jeugd en ouders gelden de volgende uitgangspunten:

•  Wij gaan uit van de talenten en kwaliteiten van jeugd en ouders. 

  De inzet gaat dus uit van wat wel kan en sluit aan op datgene waar kinderen, jongeren 

en gezinnen energie van krijgen, op datgene waar ze goed in zijn en op de familie, 

vrienden en bekenden die zij al rondom zich hebben. 

•  Focus op goede ondersteuning dichtbij huis, door CJG-ers als vertrouwd aan-

spreekpunt. 

  Het overgrote deel van de ondersteuning en hulp wordt geboden door een CJG-er. Deze 

CJG-ers zijn nu al aanwezig op scholen, via het consultatiebureau en op de kinderopvang. 

Zij zijn daarnaast ook bereikbaar via de netwerken van jongerenwerkers, woningbouw en 

politie in de wijk. CJG-professionals werken samen met een grote groep enthousiaste 

CJG-vrijwilligers. Juist de combinatie van vrijwillige en professionele inzet draagt bij aan 

de laagdrempeligheid en de effectiviteit van de ondersteuning vanuit het CJG Breda. 

  Wij bouwen voort op deze werkwijze en op de huidige CJG-teams die wijk- en schoolge-

richt werken. Die teams worden aangevuld met jeugdzorgprofessionals die expertise en 

ervaring hebben om ook de jongeren te begeleiden die nu nog deels vanuit de tweede-

lijns zorgaanbieders worden geholpen.

• CJG-ers werken onafhankelijk van aanbieders van specialistische zorg.

  CJG Breda wordt onafhankelijk georganiseerd van de specialistische zorg(aanbieders). Op 

dit moment is het CJG een netwerkorganisatie met professionals die vanuit diverse 

organisaties (inclusief tweedelijns, specialistische zorgaanbieders) worden gedetacheerd. 

Vanaf 2015 staan wij als gemeente een vorm voor à la Buurtzorg. Een organisatie waarin 

de CJG-ers, en de zelforganiserende teams waarin zij werken, onder één juridisch dak 

komen. Zonder bureaucratie en zonder onnodige overhead. Met goede facilitering en 

met maximale ruimte en sturing voor en door de teams zelf. Een model als Buurtzorg is 

bewezen succesvol, draagt bij aan de tevredenheid van klanten, scoort hoog bij werkne-

mers en is bovendien efficiënt. 

•  Toegang tot de specialistische zorg is onafhankelijk georganiseerd van het 

aanbod van diezelfde zorg. 

  Zoals gezegd wordt het grootste gedeelte van ondersteuning en zorg uitgevoerd door 

CJG-ers. Deze CJG-ers kunnen, in overleg met jeugd en ouders, specialisten inroepen als 

dat nodig is als aanvulling op de ondersteuning die zij zelf bieden. Naast de CJG-ers zijn 

en blijven huisartsen uiteraard ook een belangrijke en onafhankelijke toegang tot 

specialistische (GGz)zorg voor jeugdigen. Er komt ook een (regionaal werkend) advies-

team waar jeugd, ouders, CJG-ers en andere professionals terecht kunnen voor consulta-

tie, diagnostiek en advies. Dat adviesteam zal bestaan uit een aantal experts (sociaal-

medisch-psychisch-pedagogisch). 

  Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (nu nog onderdeel van BJZ) en het 

Steunpunt Huiselijk Geweld integreren in één organisatie (AMHK). Ook die zal waar dat 

nodig is direct kunnen doorverwijzen naar specialistische zorg. Tot slot zijn ook kinder-

rechters bevoegd om specialistische zorg (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) in te 

roepen en af te dwingen. 

  Al deze professionals en organisaties gaan onafhankelijk opereren van de aanbieders van 

specialistische zorg.
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•  Jeugd en ouders hebben keuzevrijheid (er is dus voor álle vormen van zorg meer 

dan één aanbieder zowel in vrijwillig als gedwongen kader).

  Wij hanteren als Breda en als West Brabant Oost het uitgangspunt dat jeugd en ouders 

altijd de keuze hebben uit meer dan één aanbieder. Bij de CJG-ers, de generalisten, 

hebben we dat verwoord in de leefregel dat jeugd en ouders een andere CJG-er/

generalist kunnen vragen als er geen ‘klik’ is: als het gezin en de CJG-er geen goede 

vertrouwensband hebben, niet effectief samen kunnen werken aan het realiseren van de 

doelen die gesteld zijn. 

  Voor de specialistische zorg willen wij jeugd en ouders eveneens keuze bieden tussen 

meerdere specialisten dan wel aanbieders. Los van zorg in natura is er daarnaast de 

mogelijkheid om ook te werken met bijvoorbeeld vouchers, als invulling van het PGB.

 3.3 Profiel van generalistisch team (CJG-team)

Een deel van de uitvoering van de jeugdhulp die nu nog onder de ‘tweedelijns’ jeugdzorg 

valt, wordt overgenomen door het CJG Breda, dat op dit moment al de basis vormt voor 

opvoed- en opgroeiondersteuning aan Bredase jeugd en ouders.

Op dit moment brengen de zorgaanbieders in kaart welke onderdelen (soorten zorg) 

geschaard kunnen worden onder generalistische hulp. Die onderdelen worden per 2015, of 

waar mogelijk eerder, onttrokken uit hun aanbod. Wij werken – samen met professionals van 

het CJG en van onder andere Juzt, GGz en Idris en samen met jeugd en ouders - aan het 

opstellen van basiscompetenties voor alle generalisten en een heldere afbakening tussen de 

generalisten en de specialisten. Het competentieprofiel voor generalisten en generalistische 

teams en de afbakening tussen generalisten (in Breda de CJG-ers) en specialisten zal voor alle 

gemeenten in WBO hetzelfde zijn. 

Tegelijkertijd met het maken van het profiel voor de generalisten en generalistische teams 

wordt er op dit moment ook verkend waar precies de grens moet komen te liggen tussen wat 

“des CJG’ers/generalisten” is en wat “des specialistische zorg”. Ook de grens tussen vrijwillig 

en gedwongen kader wordt hierin meegenomen. We willen in het generalistische team ook 

professionals die vanuit een specifieke kennis en ervaring met het gedwongen kader weten 

hoe ze met jeugdigen om moeten gaan bij wie een maatregel van de kinderrechter dreigt. 

Juist door inzet van professionals met deze ervaring kunnen dan jeugdbescherming en 

jeugdreclassering maatregelen hopelijk –deels - voorkomen worden. 

Opdracht profiel generalistisch jeugdteam: 

Kom tot een profiel van het toekomstig generalistisch jeugd(CJG)team. In het profiel komen 

naar voren:

• Rollen en taken. 

•  Benodigde expertise en competenties in het team o.b.v. top 10 vragen/problematiek.

•  Definiëren van de buitengrenzen: waar ligt deze grens, wat is des generalisten en wat 

niet meer? Welke expertise uit deze kaders dient beschikbaar te zijn voor de generalisti-

sche teams? Definiëren van de grenzen met:

 -  specialistische zorg (verslaving, psychiatrisch, therapie en behandeling, nader te 

bepalen);

 -  dwang en drang: JR en JB, Veiligheidshuis, AMHK (Veilig Thuis);

 -  wettelijke kaders zoals Wmo/sociale teams, schuldhulpverlening, werktoeleiding/ 

participatiewet, publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg (WPG);

 - passend onderwijs.

•  Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het team vanuit visie van zelforganisatie.

• Benodigde facilitering: wat heeft het team nodig?

Breng in kaart welk huidig aanbod per gemeente op papier behoort tot het nieuwe generalis-

tisch team. Beschrijf mogelijke varianten in het profiel en adviseer de meest optimale variant. 

Breng globaal per gemeente in kaart wat de stand van zaken is met betrekking tot dit profiel. 

Adviseer over te nemen stappen om te komen tot een goede implementatie van het 

generalistisch team lokaal. 
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Positionering van de CJG-ers

Met de organisaties die op dit moment professionals detacheren naar het CJG Breda heeft 

een gesprek plaatsgevonden over de gewenste doorontwikkeling van het CJG als netwerkor-

ganisatie (nu) naar het CJG als juridische entiteit. Wij staan een organisatie voor à la 

Buurtzorg Nederland en Buurtzorg Jong. Dat wil zeggen een ‘lichte’ organisatie die de 

bestaande CJG-teams ondersteunt, faciliteert. Een organisatie waarin dus de zelforganise-

rende teams en de professionals daarbinnen leidend zijn. Een organisatie met een zo laag 

mogelijke overhead. 

Maar dan bij voorkeur een Bredase variant, met wortels in onze lokale samenleving en 

verbindingen met de vrijwilligers en andere organisaties die in de wijken en de stad actief 

zijn. Als gemeente hebben wij de organisaties die nu betrokken zijn bij het CJG op de hoogte 

gesteld van deze denkrichting. Een aantal van hen ontwikkelt op dit moment een voorstel 

voor een dergelijke organisatie. Als gemeente stellen wij –met input van CJG professionals 

- een Programma van Eisen op voor een faciliterende organisatie voor het CJG Breda. 

In het algemeen geldt dat de gemeente voor de keuze staat om jeugdzorg ofwel zelf te doen 

ofwel over te laten aan derden. Dat geldt voor alle jeugdzorgactiviteiten. Als de gemeente die 

overlaat aan derden, dan moet daarbij rekening worden gehouden met de regels die gelden 

voor zowel aanbesteding/inkoop als subsidie.

Via aanneming van een amendement (nr. 107, aanvankelijk 97) op de Concept Jeugdwet 

(waarmee in de Wetsvoorstel Jeugdwet een nieuw artikel is ingevoerd; art. 2.11 en 2.12) lijkt 

het de kant van aanbesteding op te wijzen. We zoeken momenteel uit wat dit inhoudt en 

wat voor de realisatie van het nieuwe jeugdbeleid het juiste instrument met de minste risico’s is.
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 4.1 Specialistische zorg 

Soms heeft een kind of jongere niet voldoende aan de inzet van een CJG-er en/of huisarts en 

is er specialistische zorg nodig. Die zorg varieert van een behandeling of therapie bij een 

kinderpsycholoog of  jeugdpsychiater tot deeltijd/dagbehandeling van bijvoorbeeld verstandelijk 

beperkte kinderen tot (tijdelijke) opname in een instelling (24-uursverblijf). Sommige 

specialistische hulp is dichtbij en kent vele aanbieders (zoals de zorg met zeer veel vrijgevestigde 

therapeuten), andere vormen zijn zeer specialistisch en zijn geconcentreerd bij één of enkele 

instellingen in het land. Ook pleegzorg en uitvoering van door de rechter opgelegde 

maatregelen voor Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) zijn vormen van   

‘specialistische zorg’.

Wij gaan de specialistische zorg in principe regionaal inkopen. Sommige zorg (JB en JR, 

pleegzorg, crisiszorg) gaan we bovenregionaal inkopen. Voor de zeer specialistische zorg is er 

een landelijk transitiearrangement gesloten en gaat de inkoop landelijk plaatsvinden.

Uitgangspunt is dat kinderen en jongeren die zorg krijgen, die ze nodig hebben. We streven 

er dan ook naar dat jeugd, ouders en CJG-ers de juiste specialistische zorg tijdig kunnen 

inroepen. Dat vergt de juiste expertise bij de CJG-ers: goed signaleren, weten wat nodig is en 

scherp oog voor de grenzen van het eigen kunnen. Dat vergt de mogelijkheid om snel 

collega’s/experts in te roepen als dat nodig is om te consulteren of om een goede integrale 

diagnose te kunnen stellen (adviesteam). Dat vergt slim organiseren, waarbij we goed zicht 

houden op de vraag en waken om te vervallen in bureaucratie. 

De toeleiding naar (of beter het inschakelen van) specialistische zorg kan op verschillende 

manieren. 

 4.2 Toeleiding naar specialistische zorg 

CJG-ers en huisartsen als vertrouwde contactpersonen

Voor wat betreft de toeleiding naar specialistische zorg hanteren wij het uitgangspunt dat 

deze onafhankelijk moet worden georganiseerd van het specialistisch zorgaanbod. 

Generalisten, ofwel onze CJG-ers, fungeren als eerste aanspreekpunt en coach voor jeugdigen 

en het gezin. Als gemeente Breda zijn wij momenteel in gesprek met de 

huisartsen(verenigingen) en CZ als zorgverzekeraar. Wij willen gezamenlijk werken aan een 

versterking van de eerstelijns GGz en aan een goede samenwerking tussen CJG en huisartsen. 

Die samenwerking zal vooral van onderop, op wijkniveau zijn beslag krijgen. Op dit moment 

starten er in Breda enkele pilots waarbij huisartsenpraktijken, CJG-teams, jeugdartsen en 

GGz-professionals de samenwerking in de eerste lijn intensiveren en onderzoeken hoe men 

elkaar in praktijk beter en sneller weet te vinden en daarmee elkaar ook kan ontlasten en de 

(preventieve) ondersteuning aan jeugd kan versterken.

Adviesteam voor consultatie en hulp bij het bepalen welke zorg het beste past

Jeugd, ouders, CJG-ers en andere professionals (zoals huisartsen) kunnen de hulp van een 

(multidisciplinair samengesteld) adviesteam inroepen. Dit adviesteam kan consultatie bieden 

en krijgt ruimte en bevoegdheden om diagnostiek en onderzoek uit te (laten) voeren. Vanaf 

2014 gaan we als regio aan de slag met het inrichten van dit adviesteam. Met expertise 

vanuit Bureau Jeugdzorg (huidige indicatiesteller) en de expertise die we al hebben vanuit 

bijvoorbeeld het topteam van het CJG Breda (samengesteld uit o.a. een jeugdarts, een 

4Specialistische zorg 
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jeugdpsychiater en een orthopedagoog), dat nu fungeert als consultatiepunt voor CJG-ers als 

zij niet exact weten wat er aan de hand is met een kind of jongere (diagnose) en/of als zij niet 

exact weten bij welke zorg het kind of de jongere het meeste baat heeft. Ook de huisartsen 

denken mee met de inrichting van dit team en de benodigde expertise. Naast expertise om de 

juiste hulp te kunnen inroepen zal er bij het adviesteam ook een coördinatiepunt ontwikkeld 

worden. Dit coördinatiepunt dient om de ontwikkeling van de vraag naar diverse vormen van 

zorg te monitoren (inhoudelijk en budgettair) en levert de benodigde sturingsinformatie die 

we als gemeenten nodig hebben voor inkoop en budgetbewaking. In 2014 willen we met 

expertise van BJZ (huidige plaatsingscoördinatie) starten met de inrichting van dit coördinatiepunt.

De komende maanden werken wij met betrokken partners de rollen, taken en bevoegdheden 

van het adviesteam en coördinatiepunt verder uit en gaan we in praktijk proefdraaien. 

Voorstellen hiervoor komen terug in het uitvoeringsplan 2015.

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) 

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten op basis van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteu-

ning) verplicht om op bovenlokaal niveau een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling (AMHK) te realiseren, waarin het huidige SHG en AMK samengaan. 

Bestuurders van de 18 West Brabantse gemeenten hebben besloten om te komen tot één 

advies-en meldpunt op de schaal van 18 gemeenten. In de uitwerking hiervan wordt rekening 

gehouden met de twee visies en uitwerkingen die de regio’s West Brabant Oost en West 

Brabant West hebben voor wat betreft de transformatie van de jeugdzorg. We hebben een 

kaderstellende notitie opgesteld waarbinnen het AMHK (in onze regio Veilig Thuis) verder 

wordt vormgegeven. Deze zal aan de 18 gemeenten worden voorgelegd. Definitieve 

besluiten volgen op korte termijn.

Voor de toeleiding naar het gedwongen kader van jeugdhulp betekent dit het volgende: 

De functie van het huidige AMK bij BJZ vervalt per 2015 en wordt belegd bij het nieuwe 

AMHK / Veilig Thuis. Het meldpunt moet onafhankelijk opereren en wordt wat de regio WBO 

betreft niet ondergebracht bij een gecertificeerde instelling die vanaf 2015 de uitvoering van 

JB- en JR-maatregelen voor zijn rekening neemt.

 

Met het AMHK maakt de regio WBO afspraken over werkwijzen. Deze afspraken gaan onder 

meer over de toeleiding naar het gedwongen kader, de afstemming met het interventieteam 

van het AMHK, en het omgaan met zorgmeldingen. Het AMHK zet per 1 januari 2015 

lopende onderzoeken voort.

In WBO zien wij dat vanaf 1 januari 2015 zorgmeldingen op twee plekken kunnen binnen-

komen: bij het CJG (c.q. daar waar de generalisten zijn gepositioneerd) of bij het AMHK. Het 

zorgmeldingenteam van BJZ komt te vervallen. Met de politie worden nieuwe afspraken 

gemaakt zodat al hun meldingen bij het AMHK binnenkomen. 

Zorgmeldingen worden vervolgens opgepakt door CJG - Raad voor de Kinderbescherming 

(RvdK) - AMHK en er wordt direct actie genomen. Afhankelijk van de zwaarte van de 

zorgmelding wat betreft complexiteit en geschatte (on)veiligheid besluiten het AMHK, CJG en 

RvdK gezamenlijk wat de vervolgaanpak van een melding is en stemmen, indien nodig, ook 

af met het Veiligheidshuis. 

Pilot AMHK-CJG-RvdK

Met middelen uit het provinciale Transformatiefonds Jeugdzorg Noord-Brabant is een 

proeftuin gestart waarin het CJG Breda met de Raad voor de Kinderbescherming en het 

AMHK aan de hand van casuïstiek werken aan sluitende afspraken over wie in welke gevallen 

regie voert en wat doet. 
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Zorgmeldingen kunnen binnenkomen bij het CJG en het AMHK. Als er vermoedens zijn van 

kindermishandeling is het van belang dat er snel duidelijkheid komt of de zorgen die er zijn 

terecht zijn en hoe het staat met de veiligheid van kinderen. Wanneer kan het CJG onder-

steunend zijn en wanneer is het nodig een beroep te doen op de expertise van het AMHK of 

moet er onderzoek worden gedaan dat vervolgens doorgeleid wordt naar de Raad voor de 

Kinderbescherming?

De pilot zal begin mei 2014 een gedeelde visie en afspraken opleveren voor de samenwer-

king tussen CJG, Veilig Thuis en RvdK die ook getoetst zijn in twee CJG’s. De ervaringen 

opgedaan in deze proeftuin zullen dan later in 2014 benut worden om ook de samenwerking 

met andere CJG’s in West Brabant handen en voeten te geven.

Toeleiding naar JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)

JeugdzorgPlus (JZ+) is hulp met dwang en drang voor jeugdigen voor wie een ‘machtiging 

gesloten jeugdzorg’ is afgegeven door de kinderrechter. In het huidige stelsel financiert het 

Rijk de 14 JZ+ instellingen en de plaatsingscoördinatie. De 14 instellingen van JZ+ zijn 

ingedeeld in vijf landelijke zorggebieden; WBO valt onder zorggebied Zuid dat de provincies 

Noord-Brabant, Limburg en Zeeland bestrijkt. Het zorggebied Zuid heeft vijf instellingen voor 

JZ+ met elk een eigen specialisme. Bureau Jeugdzorg Brabant coördineert de plaatsing in JZ+ 

instellingen in ons zorggebied. WBO heeft vooral te maken met de JZ+ instellingen van Juzt 

(Oosterhout) en Almata (Ossendrecht), maar WBO-jeugd wordt ook in de andere drie 

instellingen van zorggebied Zuid geplaatst. 

Ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van JZ+ gaat over van het Rijk naar de 

gemeenten. Er is voor gemeenten een ‘leveringsplicht’ zodra de rechter een machtiging heeft 

afgegeven. Gemeenten moeten dan JZ+ inkopen bij geregistreerde instellingen. Voor 2015 

zorgt WBO voor zorgcontinuïteit voor jeugdigen die op 1 januari 2015 zijn opgenomen in 

een instelling voor JZ+. 

De toeleiding naar JZ+ zoals die nu geregeld wordt door BJZ vervalt per januari 2015. WBO 

wil het huidige schaalniveau handhaven van regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) en 

inkoopafspraken maken op het niveau van 3 provincies. Ook de plaatsingscoördinatie 

(toeleiding) gaan we op het niveau van deze drie provincies uitwerken. Inhoudelijk voorzien 

wij geen majeure wijzigingen voor 2015. Wij willen wel samen met partners inzetten op het 

voorkomen van het aantal machtigingen voor JZ+ door middel van preventie en inzet van 

andere zorg. 

Toeleiding naar crisiszorg 

Crisiszorg (of spoedeisende zorg) is bedoeld om snel in te kunnen grijpen bij een crisissituatie, 

waarbij een kind (of de ouders) gevaar loopt. Crisiszorg is 24-7 bereikbaar voor ouders en 

kinderen maar ook voor beroepskrachten die te maken krijgen met een spoedeisende 

crisissituatie. Als de veiligheid van een kind gevaar loopt, gaat een medewerker binnen twee 

uur naar het gezin toe en regelt de hulp die acuut nodig is. Binnen vier weken moet duidelijk 

zijn hoe de vervolghulp eruit gaat zien.

Gemeenten zijn verplicht na 1 januari 2015 de toeleiding naar crisiszorg, zoals die nu door 

BJZ geboden wordt en per 2015 komt te vervallen, te organiseren. Wij willen de toeleiding 

naar crisiszorg onafhankelijk positioneren, zoals we alle toeleiding onafhankelijk van de 

uitvoering willen hebben. We zijn hierover in gesprek met de huidige crisisdienst van BJZ en 

kijken daarbij ook naar het optimale schaalniveau. 

In WBO streven we vervolgens naar een geïntegreerde crisiszorg (uitvoering) voor alle jeugd. 

Uitgangspunten zijn een 24-7 bereikbaarheid van crisiszorg die ambulant en residentieel kan 

worden ingezet en ontschotting van het huidige crisisaanbod. Bij aanbieders bestaan al 

ideeën over een geïntegreerde crisiszorg waar we verder over in gesprek zijn. 
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Weergave van de verschillende soorten jeugdhulp en de toeleiding naar deze hulpvormen. 
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 4.3 Uitvoering van specialistische zorg 

Uitvoering van specialistische zorg (vrijwillig)

Ons voornemen is om de specialistische zorg voor bestaande cliënten per 31 december 2014 

in 2015 te continueren bij de huidige aanbieders, zoals ook afgesproken in het Regionaal 

Transitie Arrangement (RTA). We willen met de huidige aanbieders wel afspraken maken over 

gezamenlijke inzet om specialistische zorg waar mogelijk af te bouwen. 

Daarnaast zijn wij in gesprek met relevante aanbieders om afspraken te maken over (sector-

overstijgende) integratie van hun zorgaanbod. Hiermee kan overlap die nu nog aanwezig is 

worden weggenomen en daarmee kosten bespaard. 

Een deel van wat nu nog onder geïndiceerde c.q. gespecialiseerde jeugdzorg valt, zal in het 

nieuwe stelsel vallen onder generalistische hulp. Op dit moment werken we zoals gezegd aan 

een profiel voor de generalistische teams. Van daaruit volgt welke hulp we dus vanuit het 

CJG gaan inzetten en welke zorg ‘specialistisch’ blijft. Op dit moment zijn we in gesprek met 

Provincie, Bureau Jeugdzorg en Juzt om te realiseren dat we al in 2014 dat deel van de nu 

nog geïndiceerde zorg die straks ‘ generalistisch ‘ is, al uit te laten voeren vanuit de CJG’s. 

Praktisch betekent dat dat een deel van de medewerkers van Juzt die ambulante hulp 

verleent, in 2014 gaat werken vanuit de CJG’s in West Brabant Oost. Zij blijven wel hun werk 

doen en voldoen daarmee aan de huidige wet. Maar zij doen dat al in de nieuwe context 

(CJG) en in nauwe samenwerking met CJG-collega’s.

Hiermee bundelen we in feite de generalistische hulp al en werken we geleidelijk toe naar 

een overgang.
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Voor wat betreft de inkoop van jeugd GGz zijn we nog in afwachting van landelijke afspra-

ken tussen VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Verwacht wordt dat er een landelijke 

convenant komt over een overgangstermijn van enkele jaren waarin de zorgverzekeraars de 

inkoop namens de gemeenten of regio’s verzorgen. Het is nog niet duidelijk of en welke 

ruimte er zal zijn om hier als gemeente of regio een eigen invulling aan te geven. 

In het systeem dat de zorgverzekeraars nu hanteren, bestaat veel keuzevrijheid voor huis- en 

jeugdartsen en jeugd en ouders om GGz in te kopen, bij vrijgevestigde praktijken dan wel 

grotere instellingen. Die keuzevrijheid onderschrijven wij. 

Uitvoering van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR)

Op advies van de Raad voor de Kinderbescherming kan een rechter een maatregel in het 

gedwongen kader opleggen: een maatregel voor Jeugdbescherming of een maatregel 

Jeugdreclassering. Deze maatregelen worden nu uitgevoerd door BJZ en een aantal landelijk 

werkende instellingen. Gemeenten zijn verplicht om deze maatregelen na 1 januari 2015 uit 

te laten voeren door gecertificeerde instellingen.  Bureau Jeugdzorg zal per 1 januari 2015 

niet meer bestaan.  

Ten aanzien van de veranderopgave van Bureau Jeugdzorg en de vorming van gecertificeerde 

instellingen heeft de regio WBO, samen met de regio’s West Brabant West en Midden 

Brabant, aangegeven dat wij de uitvoering van JB en JR maatregelen zien op het niveau van 

de veiligheidsregio West en Midden Brabant. Het leveren van maatwerk op regioniveau en 

een goede aansluiting met het generalistisch veld staan hierbij voorop. 

WBO wil daarnaast ook JB en JR maatregelen kunnen afnemen van andere gecertificeerde 

instellingen (vanwege specifieke expertise of levenbeschouwelijke aard) omdat wij keuzevrij-

heid voor ouders en kinderen ook in het gedwongen kader belangrijk vinden. 

Om zorgcontinuïteit te garanderen voor jeugdigen met een maatregel zal WBO JB- en JR- 

maatregelen per 1 januari 2015 afnemen van (nieuw te vormen) gecertificeerde instellingen 

die op dat moment lopende maatregelen uitvoeren. 

WBO maakt met gecertificeerde instellingen afspraken over de aansluiting van de jeugdbe-

schermers en jeugdreclasseerders met de generalisten. Dit wordt verder uitgewerkt waarbij 

rekening wordt gehouden met de landelijk vastgestelde normenkaders voor JB en JR en de 

volgende uitgangspunten die voor WBO van belang zijn: 

•  De jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder is leidend op het terrein waarop de rechtelijke 

opdracht betrekking heeft. Hij/zij werkt niettemin nauw samen met de generalist die - 

ook in het gedwongen kader- bij het gezin betrokken blijft en ondersteuning verleent.  

De jeugdbeschermer/-reclasseerder houdt, samen met de generalist, toezicht op het 

opgestelde plan.

•  In het geval van een dubbele maatregel zal er vanuit de gecertificeerde instellingen 

ingezet moeten worden op de uitvoer van deze maatregelen door één persoon. 

•  De gecertificeerde instellingen leveren gezinsvoogden en jeugdreclasseerders, maar 

voeren geen drang uit; dit zal worden belegd bij de generalisten.

 In 2014 gaan we al met deze werkwijze proefdraaien om zo uit te vinden hoe we de 

afstemming tussen het vrijwillig en gedwongen kader in de praktijk goed kunnen vormgeven. 

Hierbij worden gezinsvoogden en jeugdreclasseerders van het huidige BJZ en LWI’s betrokken. 

 4.4 Keuzevrijheid en Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een van de uitgangspunten die we als Breda en als WBO hanteren is keuzevrijheid voor jeugd 

en ouders. Bij de inzet van generalisten, ofwel de CJG-ers hebben we dat expliciet in de 

leefregels opgenomen. Jeugd en ouders kunnen om een andere professional vragen als er 

“geen klik” is tussen hen en de CJG-ers. Dat komt voort uit de gesprekken die wij gevoerd 

hebben met jeugd en ouders (als basis voor het Plan van Aanpak West Brabant Oost). Meer 

nog dan de inzet van een bepaalde methodiek is de relatie en samenwerking tussen jeugd/

gezin en professional van invloed op een succesvolle aanpak. Jeugd en ouders moeten dus 

ook invloed kunnen uitoefenen op wie er over de vloer komt.
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In de praktijk zal dat betekenen dat een gezin kan vragen om een andere CJG-er als er geen 

sprake meer is van een effectieve samenwerking. Idealiter is het aan de CJG-professionals om 

met jeugd en ouders te beoordelen en te bepalen of het wenselijk is. 

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Jeugdwet staat het volgende over 

keuzevrijheid:

De jeugdige en zijn ouders moeten een zekere keuzevrijheid hebben met betrekking tot de 

aan hen aangeboden activiteiten van jeugdhulp. Het algemene uitgangspunt van beleidsvrij-

heid indachtig, wordt niet voorgeschreven welke ondersteuning, hulp en zorg de gemeente 

precies moet bieden. Ook wordt er geen ongeclausuleerde keuzevrijheid gevraagd van de 

gemeente. In de ene situatie kan het immers moeilijker of wellicht onmogelijk zijn om 

keuzevrijheid te bieden en in een andere situatie kan dit zeer wel mogelijk zijn. De gemeente 

is dan ook niet verplicht om bij elke voorziening die zij de jeugdige of zijn ouders aanbiedt, 

bijvoorbeeld de keuze te geven uit verschillende aanbieders, maar ze is wel verplicht aan dit 

vraagstuk de nodige aandacht te schenken en daar waar mogelijk keuzevrijheid te geven. De 

gemeentelijke beleidsvrijheid om, bijvoorbeeld, vanwege redenen van kwaliteit een bepaalde 

vorm van ondersteuning slechts bij één aanbieder in te kopen, is dus zeer wel mogelijk, 

zolang dit beleid maar voldoende onderbouwd kan worden, en is afgewogen tegen het feit 

dat daarmee de keuzevrijheid van de jeugdige en zijn ouders in dat geval dan nihil is. 

Als er specialistische zorg nodig is, hanteren wij eveneens het uitgangspunt van keuzevrijheid. 

Ten eerste streven wij ernaar dat we voor alle vormen van specialistische zorg in natura meer 

dan één aanbieder hebben. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om het Persoons-

gebonden Budget (PGB) vorm te geven. In zowel de Concept Jeugdwet als in de concept Wet 

Wmo is opgenomen dat een PGB in de vorm van een trekkingsrecht moet worden verstrekt.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Uitgangspunt van de wet is dat de jeugdige en zijn ouder een voorziening ‘in natura’ krijgen. 

De mogelijkheid van het toekennen van een budget10 bestaat echter indien de jeugdige en 

zijn ouder dit wensen. In dat geval wordt een budget toegekend waarmee de jeugdige en 

zijn ouder de mogelijkheid hebben zelf te 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. Het college verricht betalingen indien de door de jeugdige en zijn ouders 

zelf ingekochte jeugdhulp voldoet aan de gestelde voorwaarden. Voor een trekkingsrecht is 

gekozen om fraude met besteding van het budget zoveel mogelijk te voorkomen. Aldus is 

gewaarborgd dat het budget slechts wordt besteed om jeugdhulp in te kopen die ertoe strekt 

betrokkene de ondersteuning, hulp en zorg te bieden die de jeugdige of zijn ouders nodig 

hebben.

In de concept Wet Wmo is eveneens gekozen voor een PGB in de vorm van trekkingsrecht. En 

is aangegeven dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het geld uitkeert aan de zorgaanbieder. 

In het participatiedomein is al sprake van trekkingsrecht. 

We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het PGB in samenhang vorm te geven. Dat 

kan onder andere via het werken met vouchers. Een voorbeeld daarvan zijn de Alfacheques 

voor huishoudelijke verzorging. De ervaringen daarmee zijn positief. Wij kunnen daarop 

voortbouwen.

 

 4.5 Ouderbijdrage 

In de wet11 is vastgelegd dat voor jeugdhulp een ouderbijdrage is verschuldigd, ter vervanging 

van de ouderbijdrageregeling in de Wet op de Jeugdzorg. Het betreft de kosten van de aan 

de ouders en jeugdige geboden jeugdhulp voor zover de jeugdhulp verblijf buiten het gezin 

10  Bron: Wetsvoorstel Jeugdwet artikel 8.1.1.

11  Bron: Wetsvoorstel Jeugdwet art. 8.2 “Ouderbijdrage”, art. 8.2.1 e.v., Mvt pag 82, 187-188



29Beleidskader Jeugdhulp

omvat. De ouderbijdrage is ingegeven door het besparingsmotief. Ouders van wie de 

kinderen buiten het gezin worden verzorgd hebben minder kosten voor die kinderen. 

Er gelden uitzonderingen die met name zijn genoemd: 

• jeugdige die met oog op adoptie niet meer door ouders wordt verzorgd/opgevoed;

• in geval ouders over het gezag zijn ontheven of zijn ontzet;

• verblijf en verzorging worden geboden in acute noodsituatie voor ten hoogste zes weken.

Gemeenten leggen de ouderbijdrage op. Bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) wordt 

de hoogte bepaald, termijn van betaling, wijze van invordering en overige uitzonderingsge-

vallen.

Waar we daar de ruimte voor hebben, streven wij eenduidigheid na in de wijze waarop wij 

eigen bijdrage vorderen voor de ondersteuning en zorg vanuit de Wmo-zorg (voorheen 

AWBZ) en die vanuit de nieuwe Concept Jeugdwet. Daarnaast moeten we met elkaar alert 

zijn op stapelingseffecten. Als er op meerdere voorzieningen gekort wordt, kan dit grote 

effecten hebben op huishoudens. 
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Zorg dichtbij huis en inzet van generalisten zoals de CJG-ers is een verantwoordelijkheid van 

iedere gemeente. De organisatie en inkoop van specialistische zorg willen we als regio West 

Brabant Oost gezamenlijk doen. Het gaat hier om kleinere aantallen jeugdigen die er gebruik 

van maken maar tegelijkertijd is dit wel de zorg die het meeste kost. We willen die dus op 

een grotere schaal organiseren. Veel kunnen we als regio met elkaar doen, maar op onder-

delen gaan we bovenregionale samenwerking aan. Daarnaast wordt de inkoop van de zeer 

specialistische landelijke voorzieningen ook landelijk (door de VNG) uitgevoerd.

 5.1  Gebruik van diverse specialistische zorg in relatie tot het aandeel in de kosten

Op basis van de cijfers die we nu hebben (let wel dit zijn nog geen definitieve cijfers) hebben 

we berekend dat er in Breda in 2012 785 jeugdigen waren die zorg ontvangen vanuit de 

provinciaal gefinancierde jeugdzorg. De provinciale jeugdzorg omvat 34% van het totaal 

aantal gebruikers binnen alle sectoren (dus incl. GGz, (L)VB). 

Een groot deel van deze jeugdigen, te weten 83% (658) maakte gebruik van ambulante hulp 

(dichtbij huis). Als we echter kijken naar het aandeel van deze ambulante hulp in de kosten, 

blijkt dat dit voor slechts 6% beslag legt op het beoogde budget voor de gemeente Breda op 

basis van de meicirculaire 2013.

Tegelijkertijd zien we dat 43 jeugdigen, zo’n 2% van de Bredase jeugdzorggebruikers, een 

beroep doet op een JeugdzorgPlus voorziening (gesloten jeugdzorg, residentieel d.w.z. 

24-uursverblijf in een instelling zoals Lievenshove van Juzt in Oosterhout. Hiermee is echter 

een budget gemoeid wat oploopt tot circa 7% van het beoogde budget uit de meicirculaire. 

Deze intensieve en kostbare zorgvorm is lastig beïnvloedbaar wegens tussenkomst van de 

rechter die de JeugdzorgPlus-machtiging afgeeft. Eventuele effecten om instroom te 

voorkomen zijn pas op langere termijn te verwachten. 

Het aandeel in de kosten per zorgvorm zegt daarom nog niets over het aantal jeugdigen dat 

er gebruik van maakt. Onderstaand diagram illustreert de spreiding over de diverse zorg-

vormen binnen het onderdeel jeugd- & opvoedhulp (provincie).

5Afspraken over 
bovenlokale 
samenwerking
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Aantal unieke jeugdigen dat een beroep doet op jeugd- en opvoedhulp in 2011, uitgesplitst naar zorgvorm 

84%
ambulant

25%
residenteel 19%

daghulp 15%
pleegzorg

4%
observatie

(% ten opzichte van het totale beroep op provinciale jeugdzorg). Het totaal is >100% omdat er een overlap bestaat wanneer een jeugdige bij 
meerdere zorgvormen is betrokken.

 

 5.2  Schaalniveau inkoop

Voor de inkoop van specialistische zorg werken we samen met de gemeenten in WBO. Niet 

voor alle vormen van zorg is het schaalniveau van de negen WBO-gemeenten genoeg: in die 

gevallen zoeken wij de samenwerking betreft de inkoop bovenregionaal. 

Belangrijke afwegingen bij de schaal en de keuze waarop gemeenten de zorg (gezamenlijk) 

wensen te organiseren zijn onder meer:

 

• de nabijheid van hulp voor de jeugdige en samenhang met andere lichte hulpvormen; 

• de mate van benodigde gespecialiseerde kennis; 

• de mate van gepaard gaande financiële risico’s; 

• de mate van gepaard gaande kwalitatieve risico’s; 

• de mate van gepaard gaande kwantitatieve risico’s; 

• de mate van doelmatigheid van inrichting van de functie of het zorgaanbod;

Voor sommige kostbare zorgvormen is het van belang dat de risico’s van fluctuerende 

zorgconsumptie worden gespreid en tegelijkertijd de toegankelijkheid en beschikbaarheid 

(o.a. capaciteit) van zorg wordt gewaarborgd.

Overigens zegt de schaal van inkoop nog niets over de uitvoering. Een product kan regionaal 

worden ingekocht, waarbij de uitvoering voor zover mogelijk en beschikbaar lokaal gebeurt.
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Tabel 1: schaalgrootte per zorgvorm (specialistische) jeugdzorg

Zorgvormen Schaal Onderbouwing Kosten12

Jeugdbescherming Bovenregionaal: 

veiligheidsregio

Omvang en risicospreiding en beschikbaar-

heid van expertise

Ca. 8%

Jeugdreclassering Bovenregionaal: 

veiligheidsregio

Omvang en risicospreiding en beschikbaar-

heid van expertise

Ca. 2%

Toegangsfunctie

(Bjz)

Lokaal (generalisten), tenzij 

regionaal (WBO) inschakeling 

multidisciplinair adviesteam 

Dichtbij huis en in/om de leefomgeving in de 

buurt van jeugdigen en ouders

Ca. 5%

AMK Bovenregionaal: West-Brabant 

(Binnen nieuwe AMHK-organisatie)

Omvang en risicospreiding en beschikbaar-

heid expertise

Ca. 1%

JeugdzorgPlus 

(gesloten Jeugdzorg)

Bovenregionaal: Zuid-Nederland 

(Limburg /Zeeland/Noord-Brabant)

Toegankelijkheid en beschikbaarheid van 

hulp doelmatigheid en expertise

Ca. 6%

AWBZ- jeugdzorg

zonder verblijf

Regionaal (WBO) Dichtbij huis en in/om de leefomgeving in de 

buurt van jeugdigen en ouders

Ca. 22%

AWBZ- jeugdzorg

met verblijf

Bovenregionaal 

≥West-Brabant

Toegankelijkheid en beschikbaarheid van 

hulp doelmatigheid, risicospreiding

Ca. 6%

Jeugd-GGz

1e lijns

Regionaal (WBO) Dichtbij huis en in/om de leefomgeving in de 

buurt van jeugdigen en ouders

Ca. 1%

Jeugd-GGz 

2e lijns zonder verblijf

Regionaal (WBO) toegankelijkheid en beschikbaarheid van 

hulp doelmatigheid en expertise

Ca. 14%

Jeugd-GGz 

2e lijns met verblijf

Bovenregionaal: ≥West-Brabant toegankelijkheid en beschikbaarheid hulp 

doelmatigheid, risicospreiding

Ca. 6%

Pleegzorg Bovenregionaal: Provinciaal Omvang en risicospreiding,

behoud van specialisatie.

Ca. 9%

Verblijf -24-uurs- 

jeugdzorg13

Bovenregionaal: ≥West-Brabant toegankelijkheid en beschikbaarheid van 

hulp doelmatigheid, risicospreiding

Ca. 16%14

Deeltijd verblijf 

(jeugdzorg) of daghulp

Regionaal (WBO) Dichtbij huis en in/om de leefomgeving in de 

buurt van jeugdigen en ouders

Enkelvoudig15 

ambulant prov. 

Jeugdzorg (spec.)

Regionaal (WBO) Dichtbij huis en in/om de leefomgeving in de 

buurt van jeugdigen en ouders 

Ca. 4%

Lichte (pedagogische) 

hulp

Lokaal Dichtbij huis en in/om de leefomgeving in de 

buurt van jeugdigen en ouders

Nvt =budget 

gemeente(DU) 

Bovenstaande tabel laat zien dat sommige zorgvormen een grote wissel trekken op het 

budget. Het is dus zaak om op zoek te gaan naar manieren om noodzaak van gebruik van 

deze vormen te reduceren door preventieve inzet (bijvoorbeeld investeren in vroegtijdige 

ondersteuning bij problemen rondom echtscheidingen voorkomt vechtscheidingen die 

kunnen leiden tot uithuisplaatsingen). En door slimmer organiseren en bundelen van 

specialistische expertise voor bepaalde doelgroepen jeugdigen. 

12

13

14

15

12   Aandeel in de kosten. Deze afgeronde percentages zijn gebaseerd op de landelijke gegevens ‘verdeling historische middelen’ SCP 
juni 2013. Het percentage geeft aan wat het aandeel van die zorgvorm is binnen het totaal van de kosten. Dit geeft nog niet 
weer wat de werkelijke absolute kosten zijn. Ook is het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de zorgvorm niet evenredig, zie 
kader voor toelichting.

13   In de wet is bepaald dat bovenlokale samenwerking bij de inkoop van intramurale voorzieningen nodig is. Bij een rechterlijke 
uitspraak uithuisplaatsing is een gemeente verplicht om intramurale zorg te leveren.

14   De berekende ca. 16% geldt voor deeltijd en voltijds jeugdzorg, omdat de beschikbare gegevens Landelijk niet zijn uitgesplitst.

15   De enkelvoudig ambulante hulpverlening gebeurt in principe door de generalist, tenzij de generalist besluit dat specialistische 
ambulante zorg moet worden ingezet.
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Ter aanvulling op het overzicht is er een aantal functies die onderdeel uitmaken van de 

verschillende zorgvormen, die regio-overstijgend of landelijk georganiseerd zijn:

De kindertelefoon

Voor de toegankelijkheid en eenduidigheid wordt deze functie landelijk ingericht.

Crisishulp

Dit betreft een functie die deels valt onder zowel toegang als hulpverlening, en maakt 

derhalve onderdeel uit van bovengenoemde Zorgvormen. Om die reden staat het als functie 

niet separaat genoemd in de tabel. Geadviseerd wordt de organisatie en coördinatie 

bovenregionaal in te richten. De verkenning vindt plaats op veiligheidsregio niveau West- en 

Midden Brabant. De argumentatie is toegankelijkheid, beschikbaarheid en doelmatigheid van 

spoedeisende zorg, met benodigde expertise voor de uitvoering ervan. Daarnaast is het 

wenselijk sectoroverstijgend een verbinding te maken tussen de diverse crisisdiensten 

waardoor deze functie meer integraal en doelmatig kan worden vormgegeven. Ten algemene 

is er een reservering nodig voor organisatie en coördinatiekosten die nu nog door o.a. BJZ 

worden gerealiseerd.

Gespecialiseerde functies landelijk

Binnen het zorgaanbod bestaan landelijk werkende instellingen (LWI’s) die zeer gespecialiseerde 

zorg leveren aan een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld tienermoeders. Op grond van 

onderstaande criteria is vastgesteld welke functies van de specialistische jeugdzorg in 

aanmerking komen voor landelijke inkoopafspraken: 

a.  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;

b.  ordening van het aanbod: het aanbod is zodanig gespreid over het land en klein in 

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

administratieve lasten ontstaan;

c.  (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.

In het Landelijk Transitiearrangement staan deze functies beschreven. Wij nemen voor dit zorgaan-

bod, op aanbeveling van de VNG, een reservering op van 2,2%. 

De bekostiging van deze specialistische functie verloopt op basis van ‘geld volgt cliënt’.  

De exacte uitwerking van het bekostigingsmodel en de frequentie van facturering maken 

onderdeel uit van de raamovereenkomst. De landelijke afspraken voor specialistische functies 

kennen geen landelijke financiële risicoverevening. Daarom zijn hiervoor beheersmaatregelen 

nodig door gemeenten om fluctuaties in de zorgvraagontwikkeling binnen de samenwer-

kende regio op te vangen. De toeleiding kan plaatsvinden door inschakeling van het 

adviesteam en voor de niet geraamde zorgconsumptie op dit onderdeel is de aanbeveling een 

noodfonds aan te houden in WBO-verband.

 5.3  Bekostiging specialistische zorg

Naast de schaal van inkoop moeten we als negen gemeenten afspraken maken hoe we het 

daadwerkelijk gebruik van de verschillende (specialistische) jeugdzorgproducten (de afgenomen 

jeugdzorg) in de regio afrekenen tussen de negen gemeenten. 

De vraag die hierbij gesteld wordt is: hoe gaan we om met de verdeling van kosten en risico’s 

van de jeugdzorg? Concreet: ‘wat doen we als de ene gemeente 10% meer zware instroom 

heeft dan de andere gemeente? Draaien we gezamenlijk op voor deze kosten of draagt elke 

gemeente individueel het risico?’.
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In de verdeling van kosten en risico’s tussen samenwerkende gemeenten kunnen we grofweg 

drie beginselen hanteren: 

1.  We verrekenen alle zorg tussen de 9 gemeenten op basis van solidariteit. 

We kopen gezamenlijk in en we financieren de zorg op basis van bijvoorbeeld een bedrag 

per inwoner of per jeugdige. 

2.  Iedere gemeente betaalt zijn eigen zorggebruik. 

We kunnen nog steeds gezamenlijk inkopen, maar elke gemeente betaalt de daadwerkelijke 

zorg die wordt afgenomen.

3.  Bijdrage naar gebruik met dempend effect. 

We kopen de zorg gezamenlijk in, maar de bijdrage per gemeente is gebaseerd op het 

gemiddelde zorggebruik over een bepaald aantal jaren van deze betreffende gemeente. 

Ad 1: Financiering op basis van solidariteit heeft als grote voordeel dat elke gemeente jaarlijks 

exact weet hoeveel de uitgaven voor de jeugdzorg zullen zijn. Ze zijn immers gebaseerd op 

bijvoorbeeld het aantal inwoners. Een ander voordeel is dat je als gemeenten niet onver-

wachts voor hele grote uitgaven kan komen te staan als blijkt dat je in 1 jaar toevallig een 

aantal dure jeugdzorgplus plaatsen in moet kopen. Deze kosten dragen de 9 gemeenten dan 

met zijn allen. Een groot nadeel van deze constructie zou kunnen zijn dat gemeenten de 

neiging kunnen hebben zorgvragen (perverse prikkel) sneller door te sluizen naar de 

specialistische zorg omdat die immers op basis van solidariteit wordt verrekend, daar waar 

hulp door generalisten in het voorliggende veld door lokale middelen gefinancierd wordt. 

Gemeenten die hun voorliggende veld goed op orde hebben, betalen zo indirect mee aan het 

zorggebruik van gemeenten die dat niet hebben. Bovendien is er het gevaar dat de totale 

zorgconsumptie ongebreideld stijgt, er is immers niemand direct verantwoordelijk. In dat 

geval zal er moeten worden bijbetaald naar verhouding.

 

Ad 2: Elke gemeente betaalt zijn eigen zorggebruik. En elke individuele gemeente zal er dus 

bij gebaat zijn het voorliggende veld goed op orde te hebben. Groot nadeel van deze optie is 

het feit dat op sommige specialistische zorg moeilijk direct te sturen valt, ook al heb je het 

voorliggende veld goed op orde. Een deel van de jeugdigen zal altijd zware zorg nodig 

hebben en dit is vooraf niet te voorspellen. Veelal geldt voor kostbare zorg zoals verblijf-

24-uurs ( pleegzorg en residentieel) dat de meeste jeugdigen via een maatregel binnen het 

gedwongen kader instroomt. De gemeente heeft dan een leveringsplicht. De behoefte aan 

zware zorg kan per jaar ook erg fluctueren. Dat betekent dat gemeenten in een bepaald jaar 

met zeer hoge kosten geconfronteerd kunnen worden, en in een ander jaar wellicht helemaal 

niet. Dit maakt het lastig om vooraf te kunnen begroten welk beslag er op de middelen 

wordt gelegd. Voor kleine gemeenten kan een grote fluctuatie een groot risico opleveren.

 

Ad 3: Bijdrage naar gebruik met dempend effect. Specialistische zorg wordt gezamenlijk  

ingekocht, maar omdat gemeenten uiteindelijk wel hun eigen zorggebruik betalen, wordt 

een prikkel ingezet om het beroep op duurdere zorg te voorkomen. Gemeenten betalen 

immers op basis van het gemiddelde zorggebruik van hun eigen gemeente over de zorg-

consumptie van haar inwoners over bijvoorbeeld de vooraf gaande twee of drie jaar. Er wordt 

uitgegaan van een jaarlijkse bijstelling van de inzet per gemeente. Bij minder gebruik van 

gespecialiseerde hulp zal de financiële bijdrage van de gemeente procentueel dalen in het 

navolgende jaar. Hierdoor is een prikkel ingebouwd om de basisvoorzieningen goed op orde 

te hebben en de toeleiding naar gespecialiseerde zorg te beperken waar mogelijk. De keuze 

voor het aantal jaren waarover het gemiddelde wordt berekend bepaalt het effect van 

uitersten (hoog of laag) in zorggebruik.  

Optie 3 combineert de voor-en nadelen van optie 1 en 2. Binnen dit scenario wordt de inzet 

van de financiële middelen per gemeente voorafgaand aan het boekjaar(jaren) bepaald aan 

de hand van het gebruik van de verschillende zorgvormen. Hierbij wordt een gemiddelde 

genomen over het gebruik van een aantal jaar, bijvoorbeeld twee of drie jaar. Elk jaar vindt er 

een bijstelling van het gemiddelde plaats op basis van het werkelijk zorggebruik. Hierbij kan 

worden aangesloten bij de P&C cyclus van gemeenten, zodat het budget in de begroting kan 

worden opgenomen. 
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Breda kiest ervoor “bijdrage naar eigen gebruik met dempend effect” nader uit te werken 

voor die jeugdzorgvormen die we op regionaal niveau willen inkopen. Voor de jeugdzorg-

vormen die bovenregionaal ingekocht worden, zullen er nadere afspraken gemaakt moeten 

worden met andere regio’s/gemeenten en/of provincies. Tussen de 9 gemeenten in WBO kan 

deze financiering dan nog steeds gehandhaafd worden.

 5.4  Samenwerkingsvormen tussen gemeenten16

De keuze voor de wijze van bekostiging is leidend voor de wijze waarop we als negen 

gemeenten onze samenwerking voor wat betreft de inkoop van specialistische zorg formaliseren. 

Aandachtspunten bij het aangaan van een samenwerking zijn onder meer: onbepaalde - be-

paalde tijd, informatie en verantwoording aan gemeenten, uittreding en evaluatie. Grofweg 

kunnen gemeenten op drie manieren hun samenwerking op de jeugdzorg vorm geven17:

1.  Gemeenten contracteren gezamenlijk, met behoud van het mandaat per gemeente en 

leggen afspraken vast in lichte samenwerkingsvarianten zoals de ‘regeling zonder meer’.  

Een “regeling zonder meer” of lichte regeling vloeit voort uit artikel 1 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en is een lichte vorm van samenwerking tussen 

gemeenten, waar delegeren en mandateren niet aan de orde is. Denk hierbij aan 

convenanten, intentieovereenkomsten, bestuursafspraken e.d. Daarin wordt geregeld de 

intentie tot samenwerking evenals het doel, de aard en de wijze waarop deze zal 

plaatsvinden. 

2.  Eén gemeente koopt in namens de regio (centrumgemeente of gastheer).  

In deze constructie (art. 8 Wgr) wordt (doorgaans) één gemeente aangewezen die 

namens de deelnemende gemeenten bepaalde bevoegdheden van die deelnemende 

partijen uitoefent. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat één grote gemeente inkoopt voor 

andere gemeenten en daarmee ook sterk de manier waarop wordt ingekocht bepaald.

3.  Gemeenten werken samen in een gezamenlijke inkoop/uitvoeringsorganisatie.

  Bij de keuze voor één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (art 8. Wgr), wordt een nieuwe 

organisatie voor uitvoeringstaken opgericht. Hierbinnen zijn verschillende vormen mogelijk: 

-  Een publiekrechtelijke (bijvoorbeeld aansluiten bij een bestaande gemeenschappelijke 

regeling);

-  Modulaire gemeenschappelijke regeling (toevoegen van onderdeel jeugd aan gemeen-

schappelijke regeling);

-  Een privaatrechtelijke overeenkomst (contract of coöperatie).

 

 Een belangrijk verschil tussen de varianten is dat bij de derde een geheel eigenstandig 

samenwerkingsverband in het leven wordt geroepen, terwijl dit bij de centrumgemeenten-

constructie en ‘de regeling zonder meer’ niet het geval is. 

De komende tijd onderzoeken wij welke variant het beste past bij onze regio en bij de keuze 

voor de bekostigingssystematiek bijdrage naar dempend effect. In dit stadium betreft het nog 

een voorzichtige verkenning, maar zowel de ‘regeling zonder meer’ als de centrumgemeente 

constructie kunnen beide aantrekkelijke varianten zijn gezien de voor- en nadelen. Op korte 

termijn dienen de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsvarianten nader worden 

uitgewerkt tot een voorstel voor de organisatorische/ juridische vormgeving WBO.

16  Bronnen: art. 8 Wgr, “Notitie gemeenschappelijke regelingen en rechtmatigheidcontrole; Platform rechtmatigheid provincies en 
gemeenten”, “Intergemeentelijke samenwerking toegepast, VNG”.

17  Hiemstra & De Vries, Intergemeentelijke samenwerking in de jeugdzorg, oktober 2013 
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 6.1 Beschikbaar budget als uitgangspunt

Vertrekpunt is het budget voor de samenwerkende regio WBO uit de meicirculaire 2013 

(update december 2013), namelijk 67,9 miljoen. Voor Breda geldt een beoogd budget van 

39,3 miljoen. Aandachtspunten en mogelijke risico’s hierbij zijn de volgende:

•  In dit budget is de opgelegde korting vanuit het Rijk van 4% in het jaar 2015 al verwerkt. 

•  Dit budget is gebaseerd op de gerealiseerde kosten in 2012. Eventuele kostenstijgingen, 

loonkostenontwikkeling in de jaren 2013 en 2014 zijn hierin niet meegenomen. De totale 

bezuiniging die het Rijk doorvoert is daarmee dus groter dan 4%; wij reserveren daarom 

vanuit het beschikbare budget een bepaald percentage voor deze eventuele kostenstijgingen. 

•  Verder geldt de bezuinigingstaakstelling per 2015 voor 3 jaar. In de meicirculaire 2014 

worden de definitieve budgetten opgenomen. In het regeerakkoord zijn voor de jaren 

daarna de volgende kortingspercentages opgenomen: 2016: 10% en 2017: 15%. Dit 

betekent wat voor het aanbod en de werkwijze in 2015.

•  Het budget is zowel voor het organiseren van de zorg, de uitvoeringskosten behorend bij 

de ambtelijke organisatie, de toegang als voor de zorgkosten zelf.

•  De bezuiniging van 4% is overall, maar dit kan niet op alle onderdelen worden doorge-

voerd (op de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) mag bijvoorbeeld geen korting 

worden doorgevoerd).

•  Daarnaast is het streven erop gericht te komen tot een objectief verdeelmodel. De huidige 

meicirculaire wordt nu nog op basis van historische budget verdeeld. Risico bestaat dat 

het kan leiden tot een verschuiving van het macrobudget tussen de regio’s en beschikbare 

middelen per gemeente na 2015.

•  Tussentijdse effecten (gewenste en ongewenste) o.b.v. gewijzigde beleidsregels kunnen 

niet geheel verwerkt zijn in het beschikbaar gestelde budget 2015, omdat verdeling is 

gebaseerd op oudere jaren en patronen van zorgconsumptie.

 6.2 Wat reserveren wij waarvoor?

Algemene kosten

Wij reserveren tenminste 2% van het macrobudget (o.b.v. berekening Berenschot) voor 

beheerskosten van het jeugdzorgstelsel.

Kosten zorg en toeleiding

Het macrobudget zal vervolgens verdeeld worden in ‘Kosten zorg’ en ‘Kosten toeleiding’.  

Huidige inschatting is dat circa 5% -10% van de kosten benodigd is voor de toeleidingsfuncties. 

Wij reserveren daarom vooralsnog 10% van het resterende macrobudget voor toeleiding.

Niet te verhalen korting PGB’s verdisconteren

Binnen de ‘kosten zorg’ is verder sprake van een verstrekking van PGB’s (vanaf 2014 alleen 

voor bestaande cliënten). Op deze PGB’s (o.b.v. huidige cijfers wordt in WBO meer dan  

€ 11 miljoen van beschikbare budget in 2015 besteed via PGB’s = 17%) kan geen bezuiniging 

worden doorgevoerd (tarieven staan vast). Het betreft wettelijke aanspraken. Als we de 

aanname doen dat de bestaande toekenningen c.q. omvang van de PGB’s onverminderd zouden 

worden voortgezet, dan geldt dat de opgelegde generieke besparing van 4% door een 

kleinere groep dient te worden opgevangen. In de berekening betekent het voorlopig dat er 

Middelen 6
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wordt uitgegaan van een hoger percentage (5% i.p.v. 4%) om de noodzakelijke besparing te 

realiseren en binnen het budget te blijven.

Globaal reserveren wij dus ongeveer 15% (afgerond met marge) van het totaal beschikbare 

budget voor het opvangen van eventuele tussentijdse kostenstijgingen inclusief verdisconte-

ring PGB (+1% extra, de bezuinigingstaakstelling Rijk minus 4% voor 2015 is reeds voorzien 

in budget meicirculaire); voor het organiseren van de jeugdhulp (beheerskosten 2%) en de 

toeleiding naar zorg (10%, o.a. huidige taken BJZ en CIZ en verwijsroute/afspraken huisartsen). 

Het budget dat beschikbaar is voor uitvoering van jeugdhulp (kosten zorg) is dus ± 85% van 

het totaal beschikbare budget.

NB: Inmiddels is landelijk bekend geworden dat voor het RTA af te sluiten via VNG voorlopig 

een percentage van 2,2% gereserveerd dient te worden voor uitvoering van deze specialisti-

sche functies18 binnen het zorgaanbod.

 6.3 Verdeling kosten zorg over de drie zorgsoorten

Wij onderscheiden vervolgens in het onderdeel ‘kosten zorg’ drie zorgsoorten (in navolging 

van de opdrachtbrief). Dit zijn Jeugdzorg, Jeugd-GGz, Jeugd-(L)VB (zorg voor verstandelijk 

beperkte jeugd). Binnen deze zorgsoorten bestaat een overlap van de huidige financierings-

stromen:

Jeugdzorg:   Provinciaal ( J&O)  >   vrijwillige jeugdzorg, BJZ (toeleiding, indicatie-

orgaan) en JB/JR

    Rijk  >  gesloten jeugdzorg ofwel nieuwe naam Jeugd-

zorgPlus

Jeugd-GGz:  Zvw

    Awbz (klein deel ca 10%)

Jeugd-(L)VB: Awbz

Een van de doelen van de overheveling van de budgetten is onder andere om meer doelma-

tigheid te bewerkstelligen en overlap in zorg en geldstromen te voorkomen. Een jeugdige 

met een ernstige en complexe problematiek valt niet op te delen in kolommen maar verlangt 

een integrale (sectoroverstijgende) aanpak.

Figuur: budgetverdeling voor gemeente Breda naar de verschillende financieringsbronnen.

32%
AWBZ

54%
Provincie

en Rijk (JZ+)

56%
Zorg-in-natura

44%
PGB

14%
Zorg-
verzekerings
wet

NB: Helaas is het nog niet mogelijk om in plaats van een indeling op basis van financieringsbron naar de omzet per zorgsoort te 
komen. Grotendeels sluit het wel aan bij de verschillende sectoren echter GGz wordt zowel via ZVW als Awbz gefinancierd.

18  In het landelijk transitiearrangement staat beschreven om welke functies het gaat.
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Wij maken in de post ‘kosten zorg’ een onderscheid tussen generalistische en specialisti-

sche zorg. 

Vanaf 2015 (en zoveel eerder als mogelijk) willen wij de generalistische zorg naar ‘de 

voorkant’ halen en buiten het aanbod van specialistische zorgaanbieders vormgeven. Met de 

zorgaanbieders is hierover gesproken en aan hen is gevraagd om mee te denken voor welke 

zorg dit geldt. In het transitiearrangement wordt een globale indeling gemaakt, de verfijning 

zal in samenspraak met het veld en professionals nog plaatsvinden. 

Concreet betekent dit dat van het budget ‘kosten voor zorg’ een deel zal worden gereser-

veerd dat de betrokken gemeenten vervolgens lokaal aanwenden voor de inzet van generalisten. 

Daarnaast reserveren wij een deel van de zorg voor onafhankelijke diagnose en onderzoek (te 

leveren resp. in te schakelen door het adviesteam) om te kunnen komen tot een onafhankelijk 

advies. Op dit moment wordt vrijwel alle diagnostiek uitgevoerd door zorgaanbieders zelf. 

Met zorgaanbieders werken wij uit welke onderdelen overgaan naar het adviesteam.  

Die worden dan eveneens onttrokken uit het budget voor zorg van de instellingen.

Vervolgens verdelen wij het resterende budget over de drie zorgsoorten. Dit doen wij 

vooralsnog aan de hand van bovengenoemde aandelen in het gerealiseerde zorgverbruik.  

Dit onder voorbehoud van de verschuivingen in de komende jaren, de regiospecifieke situatie 

voor WBO en met een marge van plus of min 5% omdat het aandeel per regio of jaar 

fluctueert afhankelijk van wetgeving en beleidskeuzes die de zorgconsumptie over en weer 

beïnvloeden.

De instellingen moeten vervolgens op basis van hun huidige zorgaanbod en omvang cliënten 

een inschatting maken welk budget zij kunnen verwachten in 2015.

 6.4 Risicoanalyse

De uitvoering van de transitie betekent een enorme uitdaging. Het gaat om een veld vol 

gevestigde belangen: werkgevers en -nemers, aanbieders en vragers, verzekeraars en 

zorgkantoren, politici en publieke opinie. En door de bezuinigingen staan die belangen onder 

druk c.q. in de belangstelling. Daarbij komt dat nog niet alle voor de risicobepaling relevante 

informatie, nu al voorhanden is. De aanpak richt zich op de volgende zeven risicogebieden: 

inhoudelijk, financieel, juridisch, politiek-bestuurlijk (incl. regionale aanpak), partners, 

personeel en bedrijfsvoering, informatievoorziening en risicomanagement. Om deze aanpak 

nader te concretiseren wordt de risicoanalyse verder gecompleteerd, met daarbij aandacht 

voor de prioritering van ongewenste effecten, vastlegging van risico’s, effecten vertalen in 

oorzaken en acties, indicatoren opstellen en maatregelen nemen. Daarnaast zullen de risico’s 

periodiek getoetst worden aan nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht, worden 

beheersmaatregelen gemonitord, wordt de integraliteit van de transities bewaakt en zal bij de 

uitvoering van pilots en experimenten aandacht zijn voor effectmeting en verspreiding van de 

uitkomsten en leerpunten.

Reeds onderkende risico’s

•  De overheveling van de Jeugd GGz naar de gemeente zorgt voor een financiële scheiding 

met andere medische disciplines zoals de huisarts, kindergeneeskunde en volwassenen-

psychiatrie. Daarnaast wordt de curatieve GGz-zorg voor jeugdigen (gemeente) losgekop-

peld van de GGz-zorg voor volwassenen (zorgverzekeringswet). Dit leidt tot mogelijke 

risico’s bij multiprobleemgezinnen. Tevens is er nog onduidelijkheid hoe de generalistische 

basis-GGz zich verhoudt met de verantwoordelijkheid van gemeente voor de Jeugd GGz.

•  Decentralisatie maakt het moeilijk om schaalvoordelen te halen. Bij gespecialiseerde 

vormen van zorg is een centrale aanpak gewenst (o.a. kindermishandeling, jeugdbescher-

ming en jeugdreclassering) en bij zeer specialistische zorg blijven landelijke voorzieningen 

nodig. Indien hier onvoldoende samenwerking is, ontstaat het risico van versnippering 

van de zorgverleningmarkt. 
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•  Het objectief verdeelmodel om de gemeente te voorzien van financiële middelen zal 

waarschijnlijk een lage verklaringsgraad hebben (aanvankelijk nog gebaseerd op historische 

gegevens). Om de prikkel tot doelmatige zorgverlening te vergroten dient het huidige 

verdeelmodel geleidelijk vervangen te worden door een objectief verdeelmodel. Het risico 

bestaat namelijk dat hoe lager de verklaringsgraad, hoe sterker de prikkels voor risico-

selectie, en hoe groter de kans dat individuele gemeenten ten onrechte te veel of te 

weinig budget toegewezen krijgen (risico voor kwaliteit jeugdzorg). 

Risico-regelreflex

Incidenten die de media halen leiden vrijwel altijd tot nieuwe maatregelen waarvan de 

effectiviteit veelal tenminste niet bewezen is en die zeker ten koste gaan van de uitvoerings-

capaciteit, zodat er per saldo minder kinderen beschermd kunnen worden. Maatregelen 

kunnen zowel worden opgelegd ‘van bovenaf’ door het Rijk of door eisen die inspectiediensten 

stellen in reactie op incidenten, maar ook doordat de sector zelf het initiatief wil houden en 

daarom met maatregelen na incidenten komt. Een derde benoemd mechanisme is dat de 

angst voor (strafrechtelijke) aansprakelijkheid na incidenten ertoe kan leiden dat de medewerkers 

in de jeugdzorg bureaucratiseren. De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten zorgt voor 

een nabijheid van het nieuwe lokale bestuur die kan leiden tot meer risico-regelreflex in de 

jeugdzorg, maar ook een kans biedt om deze te beteugelen. Het organiseren van professionele 

ruimte en het bewaken ervan door vroegtijdige betrokkenheid van gemeenteraden worden 

als grootste kansen gezien.

Uit: Risico-regelreflex in de jeugdzorg? Verkennende analyse van de bestuurlijke valkuil van 

overreactie op risico’s en incidenten in de jeugdzorg (Uitgave van Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, november 2013)
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 7.1 Kwaliteitseisen

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

effectiever op lokaal niveau geregeld kan worden. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van de uitvoering ervan. Gemeenten beschikken over verschillende instrumenten 

om een kwalitatief goed aanbod van jeugdhulp te organiseren. Zo kunnen gemeenten 

bijvoorbeeld via af te sluiten contracten kwaliteitseisen stellen aan de te leveren diensten en 

verder dienen ze gebruik te maken van keurmerken, klachtenregistratie en onderzoeken naar 

klanttevredenheid.

Het Rijk acht een aantal kwaliteitseisen zo fundamenteel dat deze in het wetsvoorstel 

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

van de jeugdige beter beschermd en wordt recht gedaan aan het uitgangspunt van het 

Kinderrechtenverdrag ‘de Staat heeft de verplichting een kind te verzekeren van de bescherming 

en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn’. 

In het wetsvoorstel Jeugdwet (art. 4.1) worden de volgende kwaliteitseisen gesteld aan alle 

vormen van jeugdhulp19:

a. de norm van “verantwoorde hulp”;

b.  gebruik van een hulpverleningsplan of plan van aanpak als onderdeel van verantwoorde hulp;

c. de systematische kwaliteitsbewaking door de jeugdhulpaanbieder;

d.  een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een jeugdhulpaan-

bieder, uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;

e. de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

f. de meldplicht calamiteiten en geweld;

g.  de verplichting aan de jeugdhulpaanbieders om de vertrouwenspersoon in de gelegen-

heid te stellen zijn taak uit te oefenen.

Deze kwaliteitseisen gelden voor alle jeugdhulpaanbieders, alle gecertificeerde instellingen en 

voor het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). 

 7.2 Cliëntenparticipatie

In het wetsvoorstel Jeugdwet (paragraaf 4.2b medezeggenschap) is bepaald dat alle 

instellingen die meer dan 10 medewerkers hebben die jeugdhulp uitvoeren c.q. hun taken 

uitvoeren, verplicht zijn om een cliëntenraad in het leven te roepen, daarbij een regeling vast 

te stellen (aantal leden, zittingsduur, etc), over welke onderwerpen de instellingen in ieder 

geval advies moeten vragen aan de cliëntenraad. 

De gemeente Breda vindt het belangrijk dat burgers en cliënten de prestaties van de 

uitvoering mede beoordelen en een rol hebben in de kwaliteitsbewaking. Klanttevredenheid 

wordt door of in opdracht van de gemeente 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. Jeugd en ouders zijn 

actief betrokken bij de ontwikkeling van Jong@Breda en zijn co-producent in de uitvoering, 

variërend van jeugdwerk tot en met de dagelijkse gang van zaken bij het CJG Breda. Ook bij 

de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe jeugdhulp zijn en blijven jeugd 

en ouders actief betrokken. 

19  Hoofdlijnen wetsvoorstel jeugdwet September 2013

Kwaliteitsbewaking 7
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 7.3 Bezwaar en beroep

Omtrent de gang naar de rechter naar aanleiding van een beslissing van het college over het 

al dan niet toekennen van een voorziening op het gebied van jeugdhulp, is de regelgeving uit 

de Awb van toepassing. De procedure voor bezwaar en beroep is in het nieuwe stelsel als volgt.

Een gemeente dient, indien noodzakelijk ten behoeve van de jeugdige, voorzieningen te 

treffen op het gebied van jeugdhulp (artikel 2.3). Hierbij kan onderscheid gemaakt worden 

tussen vrij toegankelijke en niet vrij toegankelijke voorzieningen. Ten aanzien van voorzieningen 

die de gemeente vrij aanbiedt aan haar inwoners, is geen individueel besluit nodig. Voor 

zover het echter niet vrij toegankelijke voorzieningen betreft, zal daarover door (of namens) 

de gemeente een besluit genomen moeten worden. Tegen dit besluit staan bezwaar en 

beroep open. Daarmee is tevens de rechtsbescherming van de burger gewaarborgd.

 7.4 Klachtenregeling en rol Commissie Ombudsman

In het wetsvoorstel Jeugdwet (paragraaf 4.2a klachtrecht) is bepaald dat de jeugdhulpaan-

bieder en gecertificeerde instelling een klachtenregeling treffen waar de jeugdige of ouder 

een beroep op kunnen doen. In de klachtenregeling wordt onder andere opgenomen dat de 

klachtencommissie een onafhankelijk voorzitter heeft, de termijnbehandeling van de klacht, 

gelegenheid tot hoor en wederhoor, opstellen reglement werkzaamheden commissie en 

welke maatregelen eventueel worden getroffen n.a.v. de klacht. 

Met de transitie jeugdzorg komen veel extra taken naar de gemeenten op het gebied 

jeugdhulp. De gecertificeerde instellingen en jeugdhulpaanbieders voeren deze taken uit in 

opdracht van de gemeente. Als een cliënt een klacht heeft over de dienstverlening van een 

instelling kan de cliënt zich wenden tot deze instelling. De instelling is verantwoordelijk voor 

een effectieve en laagdrempelige afhandeling en een correcte registratie van de klacht. 

Daarnaast heeft Breda een Commissie Ombudsman. De Commissie Ombudsman is een 

onafhankelijke commissie die klachten van burgers over bejegening of het krijgen van te 

weinig informatie in tweede instantie behandelt, op het moment dat de klager in eerste 

instantie van de Gemeente Breda (of in dit geval van de uitvoerende instantie) zelf geen 

bevredigend antwoord heeft gekregen. Deze Commissie kan dus een belangrijke rol spelen 

als een burger er met een instelling niet uitkomt. Hierover moet de gemeente met de 

Commissie afspraken maken. Het voorstel is om dit wel te organiseren maar niet te  

institutionaliseren. Primair blijft de verantwoordelijkheid voor klachtenafhandeling namelijk  

bij de instelling liggen. 

 7.5 Vertrouwenspersoon

De wet geeft gemeenten de opdracht ervoor te zorgen dat jeugdigen en ouders een beroep 

kunnen doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Onafhankelijk, beschikbaar en 

toegankelijk zijn belangrijke voorwaarden voor een goede invulling van deze functie. Door de 

verantwoordelijkheid bij gemeenten te leggen, wordt de onafhankelijkheid ten opzichte van 

de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen gewaarborgd. Zij moeten ervoor 

zorgen dat vertrouwenspersonen hun taak kunnen uitoefenen.20 De gemeente is er dus straks 

(net als de provincie nu) voor verantwoordelijk dat jeugdigen, ouders of pleegouders een 

beroep kunnen doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De gemeente stelt de 

vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit te oefenen. De gemeente is daarmee 

verantwoordelijk voor de financiering van de vertrouwenspersoon. 

20  Hoofdlijnen concept Jeugdwet September 2013, Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Jeugdwet.
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 8.1 Monitoring

Het Rijk vindt het belangrijk om vanuit haar verantwoordelijkheid voor het stelsel op landelijk 

niveau inzicht te krijgen in de effecten van de wet en wil daartoe tot een goed informatie-

arrangement met gemeenten komen. Dit informatiearrangement wordt in overleg met 

gemeenten met toepassing van de spelregels interbestuurlijke informatie uitgewerkt. 

Monitoring, evaluatie en de daarbij benodigde interbestuurlijke informatie zal zoveel mogelijk in 

samenhang met de andere decentralisaties worden bezien. De mogelijkheid van het stroomlijnen 

van interbestuurlijke informatie in één overkoepelende wet/amvb wordt hiertoe onderzocht. 

In het wetsvoorstel Jeugdwet heeft de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) als taak het onderzoeken van de 

kwaliteit van de jeugdhulp in algemene zin. Daarnaast houdt zij met de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ) toezicht op de naleving van de wet door de jeugdhulpaanbieders en de 

gecertificeerde instellingen. Op rijksniveau zal 3 jaar na inwerkingtreding van de nieuwe concept 

Jeugdwet zal een evaluatie over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk plaatsvinden. 

Het verleden van de jeugdzorg heeft geleerd dat de wijze waarop de monitoring en verant-

woording zijn ingericht, kan doorschieten in een ongewenste bureaucratie en desinformatie. 

We willen het stelsel transparant houden en zoeken naar verantwoordingsmethoden 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. 

Voor de uitwerking van de monitoring in Breda hebben de onderzoekers die meedenken over 

nieuwe vormen van monitoren bij het CJG aangegeven te willen meedenken over monitor 

Jeugdzorg Breda. 

De provincie Noord Brabant stuurt op wachttijden en heeft de wachtlijst tussen 2006 en 2012 

(maandelijkse monitoring)21 aanmerkelijk verbeterd. Deze verlaging is gerealiseerd terwijl 

vanaf 2006 het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van provinciale jeugdzorg met 30% is 

toegenomen en is bereikt door efficiëntere en effectievere hulpverlening (meer ambulante 

hulpverlening en kortere doorlooptijden22.

 8.2 Verantwoording door de gemeente

Met de decentralisatie ligt de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van de 

jeugdzorg bij de gemeente. Het college legt daarover verantwoording af aan de gemeente-

raad. Daarbij gaat het om het totale veld van de jeugdzorg, dus over het lokale én het 

regionale aanbod.

Via de gemeenteraad legt de gemeente verantwoording af aan inwoners. Voor de verant-

woording 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. De gemeente stuurt en verantwoordt op de doelstellingen van dit beleidskader 

(zie ook ‘maatschappelijke effecten’ in hoofdstuk 2 van dit beleidskader en bijlage 4 23). 

21  Bijlage 3: Prestatie indicatoren (PI’s) zorgaanbod - Provincie Noord-Brabant

22  Beleidskader Jeugdzorg Provincie Noord-Brabant 2013-2016

23  Bijlage 4: voorbeelden van indicatoren die gebruikt kunnen worden om maatschappelijke effecten en beleidsprestaties te monitoren.

Monitoring en 
verantwoording 8
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De Rekenkamer doet inzake toezicht en verantwoording de volgende aanbevelingen24.

1.  Er zijn afspraken gemaakt tussen de raad en het college over de informatievoorziening 

m.b.t. de decentralisatie van de jeugdzorg; de informatievoorziening is adequaat en 

dusdanig van kwaliteit dat de raad de jeugdzorg goed kan sturen en controleren.

2.  De raad heeft prestatie-indicatoren vastgesteld op basis waarvan de raad op basis van 

concrete inhoudelijke en financiële verantwoordingsinformatie kan gaan monitoren.

3.  De raad heeft afspraken gemaakt over de wijze waarop gerapporteerd gaat worden 

binnen de P&C-cyclus.

4.  De raad heeft afspraken gemaakt over evaluaties/doorlichtingen/visitaties/hoorzittingen 

met belanghebbenden.

 8.3 Verantwoording door jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen

De jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instellingen zijn bij wet verplicht 25 om 

maatschappelijke en financiële verantwoording af te leggen:

•  Maatschappelijke verantwoording: jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen 

dienen jaarlijks een openbaar verslag op te stellen over de uitvoering die is gegeven aan 

de regels omtrent de kwaliteit van de jeugdhulp en de kwaliteit van de uitvoering van 

taken, klachtrecht en medezeggenschap.

•  Financiële verantwoording: de financiële verantwoording van jeugdhulpaanbieders en 

gecertificeerde instellingen is in de wet geregeld. Het is wenselijk dat deze instellingen in 

de openbaarheid verantwoording afleggen over hun maatschappelijke rol en de besteding 

van gemeenschapsgeld. Dit geldt voor begroting, balans en resultatenrekening, alsmede 

exploitatie.

24  Rekenkameronderzoek ‘Klaar voor de start’, oktober 2013

25  Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Jeugdwet
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Spoorboekje

Bbijlage 1
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Wetsvoorstel

Wetsvoorstel Jeugdwet

•  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel concept Jeugdwet op 17 oktober jl aangenomen. 

•  Het wetsvoorstel concept Jeugdwet ligt in de Eerste Kamer; de behandeling ziet er als 

volgt uit:

-  9 december 2013; hoorzitting met deskundigen (justitiële, medische en privacy aspecten 

en algemene aspecten transitie);

-  Na de hoorzitting op 9 december 2013 hadden de EK-fracties nog veel vragen aan de 

regering. De regering heeft die vragen op 10 januari 2014 beantwoord.

-  Na deze beantwoording bleek de Eerste Kamer aanvullende vragen over het wetsvoorstel 

te hebben. De deadline voor de aanvullende vragen is 21 januari.

-  Plenaire behandeling eerste kamer: het plenair debat wordt nu op zijn vroegst 11 februari 

gehouden. Deze datum wordt pas definitief vastgesteld, als de antwoorden van het 

kabinet op de extra vragen beoordeeld zijn. 

•  De Eerste Kamer kan het voorstel alleen aanvaarden of verwerpen. Als de Eerste  

Kamer het wetsvoorstel aanneemt wordt het doorgestuurd naar de Koning, die het 

vervolgens ondertekent. Daarna komt het in het Staatsblad.

•  Een aantal artikelen uit de wet (artikelen 2.2, 2.8, 2.12, 3.3, 10.4, 10.5, 10.6 en 12.4) 

treedt direct in werking op de dag na uitgifte van het Staatsblad. Dat zijn de artikelen die 

gaan over het beleidsplan en de verordening die de gemeenteraden moeten vaststellen. 

Dat moet gebeuren vóór 1 november van het jaar waarop deze artikelen in werking 

treden (zie art 12.4, tweede lid).

•  De rest van de wet treedt in werking op een tijdstip dat bij Koninklijk Besluit wordt 

bepaald.

AMvB’s

In het wetsvoorstel Jeugdwet is de bevoegdheid neergelegd om verschillende onderwerpen 

nader te regelen via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De Ministerraad stelt 

een AMvB vast. De Raad van State brengt advies uit over een ontwerp AMvB. De consultatie-

versie (concept) Uitvoeringsbesluit concept Jeugdwet is 11 november 2013 verspreid. De VNG 

heeft op 19 december 2013 een reactie aan de minister van VWS gestuurd met het verzoek 

om een aantal artikelen te schrappen. 

Verordening

Op grond van het wetsvoorstel Jeugdwet moeten gemeenten een verordening vaststellen 

waarin regels zijn opgenomen over toegang, toewijzing en toekenning van voorzieningen en 

budgetten. De VNG heeft een modelverordening in voorbereiding.  De VNG publiceert de 

modelverordening Jeugdwet naar verwachting 1 april 2014.

Bbijlage 2

http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20131209/conceptverslag/f=/vjfjf1g9memy.pdf
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20131223/voorlopig_verslag_2/f=/vjfsiqiabkz6.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/01/10/memorie-van-antwoord-op-het-voorlopig-verslag-inzake-de-jeugdwet.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20140114/nadere_schriftelijke_vragen_eerste
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Prestatie-indicatoren (PI’s) zorgaanbod Provincie Noord-Brabant

Tabel Prestatieindicatoren (PI’s) zorgaanbod

Landelijke PI’s zorgaanbieders Registratieverplichtingen Rapportage zorgaanbieder  

aan provincie

Doelrealisatie Vastleggen score per einddoel volgens 

GAS (= Goal Attainment Scaling)

Per kwartaal

Cliënttevredenheid resultaten Vastleggen cliënttevredenheid bij 

beëindiging zorg

Per kwartaal

Reden beëindiging hulp Vastleggen reden beëindiging hulp bij 

beëindiging zorg

Per kwartaal

Vermindering problematiek Bureau Jeugdzorg (BJZ) registreert ernst 

problematiek bij aanvang en einde zorg

Per kwartaal door Bureau Jeugdzorg

Herhaald beroep op jeugdzorg Bureau Jeugdzorg (BJZ) registreert of 

sprake is van herhaald beroep op 

jeugdzorg bij uitvaardigen indicatiebesluit

Per kwartaal door Bureau Jeugdzorg

Zwaarte vervolghulp Bureau Jeugdzorg (BJZ) registreert 

zwaarte vervolghulp bij beëindiging zorg

Per kwartaal door Bureau Jeugdzorg

     

PI’s m.b.t. bedrijfsvoering zorgaanbieder Doelstellingen 2013 Rapportage aan provincie

Bij verblijf: gemiddelde hulpduur per 

zorgaanspraak

De gemiddelde hulpduur per afgeronde 

zorgaanspraak verblijf is in 2013 per 

zorgaanbieder korter dan in 2011. 

Overschrijding door zorgaanbieder van 

gemiddelde provinciale hulpduur wordt 

zo veel mogelijk teruggebracht tot 

provinciaal gemiddelde.

Per kwartaal

Vermijden van wachtlijst langer dan 9 

weken

De zorgaanbieder neemt cliënten van de 

wachtlijst tijdig in zorg, zodat cliënten 

wachtlijst tijdig in zorg, zodat cliënten 

maximaal 9 weken op de wachtlijst 

staan.

Per maand

Realisatie van productieafspraken De hoeveelheid zorg waarvoor subsidie is 

verleend, wordt volgens afspraak 

gerealiseerd

Per maand

Aanlevering van gegevens aan provincie De zorgaanbieder levert tijdig en volledig 

de afgesproken gegevens aan de 

provincie (wachtlijstcijfers, productie-

cijfers, PI’s)

conform rapportagevereisten

Bbijlage 3
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Indicatoren

Hieronder volgt een (niet uitputtend) overzicht van mogelijke indicatoren. Er moet bepaald 

worden welke indicatoren Breda gaat hanteren om maatschappelijke effecten en beleids-

prestaties te monitoren.

Voorbeelden van indicatoren voor maatschappelijke effecten (outcome)

Het volgen van de maatschappelijke effecten van het nieuwe stelsel dient vorm te krijgen 

door het formuleren van specifieke indicatoren26. Daarbij valt te denken aan (het gaat om een 

denkrichting, de indicatoren kunnen specifieker worden geformuleerd): 

• het aandeel jeugdigen dat lid is van een vrijetijdsvereniging;

• het aandeel jeugdigen dat vrijwilligerswerk doet;

• het aandeel jeugdigen dat psychisch en fysiek gezond is;

• het aandeel jeugdigen met een startkwalificatie;

• het aantal thuiszitters;

• het aandeel voortijdige schoolverlaters;

• het aandeel jeugdigen dat absoluut verzuimt in het onderwijs;

•  het aandeel jeugdigen dat slachtoffer is van kindermishandeling/getuige is van huiselijk geweld;

• het aandeel 18-13-jarigen dat onderwijs dan wel een betaalde baan heeft;

• het aandeel jeugdigen dat in aanraking komt met de politie als verdachte van een delict;

• het aandeel ouders dat over voldoende opvoedvaardigheden beschikt;

• het aandeel ouders dat kinderen een veilige opvoedomgeving biedt;

• aantal meldingen overlast door jeugd;

• het aantal gezinnen in armoede;

• het aandeel inwoners dat vrijwillig actief is voor de jeugd;

• het aandeel inwoners dat andere gezinnen ondersteunt.

Voorbeelden van indicatoren voor beleidsprestaties (output)

Daarnaast zijn er indicatoren die we kunnen hanteren om beleidsprestaties te volgen, ofwel 

om output te meten. Hierbij gaat het om indicatoren die te maken hebben met de kwaliteit 

van de jeugdhulp en het gebruik van diverse vormen van zorg (bijvoorbeeld generalistische 

zorg, specialistische zorg in het vrijwillig kader, zorg in een gedwongen kader zoals jeugd-

bescherming en jeugdreclassering enzovoort). Voorbeelden hiervan zijn de indicatoren die we 

al gebruiken bij de monitoring van CJG Breda. Deze voorbeelden worden ook benoemd in 

het rekenkameronderzoek ‘Klaar voor de Start’: 

•  het aandeel ouders dat hulp ontvangt en daarover tevreden is en zich gesterkt voelt in de 

opvoedcompetenties (indicator monitor CJG Breda);

•  idem voor wat betreft het aandeel jeugdigen dat hulp ontvangt en zich gesterkt voelt en 

weer zelfstandig verder kan;

•  het aandeel van jeugdigen dat te maken heeft met een maatregel vanuit Jeugdbescherming, 

zoals een ondertoezichtstelling (OTS) en/of voogdij;

• het aandeel jeugdigen dat gebruik maakt van dure specialistische zorg.

26  Rekenkamer onderzoek klaar voor de start, oktober 2013

Bbijlage 4
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Het NJI heeft ook een aantal mogelijke prestatieindicatoren benoemd (gerelateerd aan de 

ondersteuning vanuit huidige wettelijke taken van gemeenten zoals CJG en ook te gebruiken 

voor na de stelselwijziging)27. 

NJI28 geoperationaliseerde set van de vijf ‘stelselproof’-indicatoren: 

•  de mate van tevredenheid van kinderen, jongeren en ouders over de resultaten van nader 

te benoemen diensten van het CJG; 

• de mate waarin er sprake is van uitval uit aanbod in de lokale zorg voor jeugd; 

•  de mate waarin ouders en kinderen vermindering van problematiek ervaren na ingezette 

ondersteuning; 

•  de mate waarin de opbouw van de lokale zorg voor jeugd resulteert in minder vraag naar 

gespecialiseerde zorg (deze indicator is gekozen met het oog op de stelselwijziging); 

•  het aantal jongeren en gezinnen waarvoor professionele zorgcoördinatie en één gezin, 

één plan is geregeld. 

27  Hoofdlijnen concept Jeugdwet September 2013, Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Jeugdwet.

28  Zie www.nji.nlwww.nji.nl,dossier prestatie-indicatoren

http://www.nji.nl
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Afkortingen

AMHK   Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling

AMK   Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMvB   Algemene Maatregel van Bestuur

Awb   Algemene wet bestuursrecht

AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BJZ    Bureau Jeugdzorg

CIZ    Centrum Indicatiestelling Zorg

CJG   Centrum voor Jeugd en Gezin

DU    Decentralisatie Uitkering

GGz   Geestelijke Gezondheidszorg

IB-er   Intern begeleider

JB    Jeugdbescherming

JR    Jeugdreclassering

(L)VB   (Licht) Verstandelijke Beperking

LWI    Landelijk werkende instelling

OM    Openbaar Ministerie

PGB   Persoonsgebonden Budget

RvdK   Raad voor de Kinderbescherming

RTA   Regionaal Transitie Arrangement

SHG   Steunpunt Huiselijk Geweld

VB    Verstandelijke beperking

WBO   Regio West Brabant Oost

Wgr   Wet gemeenschappelijke regelingen

Wmo   Wet maatschappelijke ondersteuning

ZVW   Zorgverzekeringswet

Bbijlage 5
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