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Voorwoord

Elk kind in Breda krijgt de zorg die nodig is. Dat is de essentie van de jeugdhulp in Breda. 
Vanaf volgend jaar is de gemeente verantwoordelijk voor deze hulp. Met elkaar gaan we er 
voor dat jeugd en ouders zelf weer verder kunnen. We gaan daarbij uit van de mogelijkhe-
den, al dan niet met hulp van de omgeving. Als familie, vrienden of vrijwilligers kunnen 
helpen en een jeugdige of gezin zo uit het hulpverleningscircuit kan blijven, dan is dat mooi 
meegenomen. Lukt dat niet, dan is er de juiste ondersteuning op maat. Vrijwillig en persoon-
lijk waar het kan, professioneel waar het nodig is. Met als uitgangspunt dat kinderen in Breda 
gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en volop mee doen in de samenleving.  

Natuurlijk staan kinderen en hun ouders er vanaf 1 januari 2015 niet alleen voor. Als het even 
iets minder gaat, staan hulpverleners paraat om ondersteuning te bieden. Jeugd en ouders 
kunnen terecht bij het CJG Breda (het Centrum voor Jeugd en Gezin) met kleine en grote 
vragen over opvoeden en opgroeien. Hier krijgen zij de hulp die nodig is: laagdrempelig, op 
maat en dicht bij huis. De hulpverlener van het CJG staat dicht bij de jeugdige of het gezin, 
denkt aan de keukentafel met hen mee en voorkomt dat zij van het kastje naar de muur 
worden gestuurd. Wanneer nodig schakelt de CJG-er de gewenste specialistische zorg in, die 
snel en zo lang als nodig wordt ingezet.

Het jaar 2015 wordt voor ons een overgangsjaar waarin we de hulp aan jeugd en ouders 
steeds verder vormgeven. Bij voorkeur samen met de stad. Als wethouder ga ik daarom graag 
het gesprek aan met jeugd, ouders, vrijwilligers en hulpverleners om de komende jaren de 
jeugdhulp in Breda gezamenlijk beter te maken. Met z’n allen staan we voor een spannende 
uitdaging, laten we die ook samen vorm geven.

Patrick van Lunteren
Wethouder Jeugd 
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Inleiding

 1.1 Waarom dit uitvoeringsplan?
Bij het vaststellen van het beleidskader Jeugdhulp Breda1 in februari 2014 is het jeugdbeleid 
op hoofdlijnen vastgesteld. Hierin staan de gemeentelijke visie, doelstellingen en uitgangs-
punten ten aanzien van de jeugdhulp. Voor de verdere uitwerking hiervan is verwezen naar 
het uitvoeringsplan. 

Met de decentralisatie van de jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het 
gehele jeugdhulpstelsel. Dit uitvoeringsplan beschrijft het Bredase jeugdhulpstelsel en geeft 
weer hoe wij op basis van het beleidskader en de verordening in 2015 te werk gaan. 

  Het beleidstraject
In het beleidskader Jeugdhulp Breda is in de bijlage een planningsoverzicht opgenomen over 
de te realiseren onderdelen in 2014. Inmiddels zijn alle onderdelen gerealiseerd of in 
uitvoering. Een belangrijk onderdeel voor de inrichting van de jeugdhulp is de verordening 
Jeugdhulp. De Gemeenteraad Breda heeft de verordening in oktober 2014 vastgesteld. 
In januari 2015 starten we met het opstellen van een transformatiebeleid. Centraal staan 
daarin de gewenste maatschappelijke resultaten en beleidsdoelstellingen en de activiteiten 
die we zullen gaan uitvoeren om dit te realiseren. 
Het beleidstraject ziet er als volgt uit:

Beleidskader
Jeugdhulp Breda

(februari 2014)

Uitgangspunten
jeugdhulpbeleid

Inrichting van de 
jeugdhulp

Jeugdhulpstelsel Breda:
van beleid naar uitvoering

Transformatie
beleidsdoelstellingen

Ontwikkeling
transformatie

beleid
(start januari

2015)

Verordering
Jeugdhulp Breda

(oktober 2014)

Uitvoeringsplan
Jeugdhulp Breda
(november 2014)

 1.2 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 om bovenstaande te kunnen realiseren. 
Om die reden heeft de Rijksoverheid op 1 maart 2014 een nieuwe Jeugdwet vastgesteld die 
per 1 januari 2015 in werking treedt. De Jeugdwet creëert een nieuw jeugdstelsel waarin 
gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en voor de 
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De middelen en 
bevoegdheden voor zorg en hulp voor jeugd en gezin die nu zijn belegd bij provincie, het rijk 
en zorgverzekeraars, worden bij de gemeenten gelegd. 

1 De Gemeente Breda bouwt met het 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 (WBO)’ (maart 2013) en het 
Regionaal Transitie Arrangement WBO (oktober 2013).

1
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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. 

Door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp kunnen gemeenten complexere 
(en duurdere) hulp voorkomen. De decentralisatie van de jeugdhulp past hiermee in de lijn 
van andere grote veranderingen in het sociaal domein, zoals de decentralisatie van de AWBZ 
en de invoering van 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 demedicaliseren.

 1.3 Transitie en transformatie
In de voorbereidingen op de decentralisatie van de jeugdzorg maken we een onderscheid in 
transitie- en transformatieopgaven. De verschuiving van de bestuurlijke en financiële 
verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdhulp naar de gemeenten wordt ook wel 
transitie genoemd. Deze verschuiving gaat gepaard met een inhoudelijke vernieuwing van de 
hulp aan jeugd en ouders; ook wel transformatie genoemd. Vanwege de complexe en 
omvangrijke transformatieopgave en de borging van de continuïteit van zorg, gebruiken we 
2015 als overgangsjaar waarbij de transformatie geleidelijk wordt vormgegeven. 

Wij hebben samen met jeugd en ouders ‘leef/spelregels geformuleerd’2. Deze regels 
hanteren wij als uitgangspunt bij de inrichting van ons jeugdhulpstelsel.

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 

samen werking.
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.

2

Voor de transformatie dienen er gewenste maatschappelijke effecten en doelstellingen op 
lange termijn te worden geformuleerd. In het beleidskader Jeugdhulp Breda is opgenomen 
dat wij hiervoor indicatoren gaan ontwikkelen. Daarbij kan gedacht worden aan indicatoren 
die inzicht geven in de brede ontwikkeling van de Bredase jeugdigen, inclusief de kinderen en 
jongeren die ondersteuning of extra zorg nodig hebben. Dit zijn indicatoren op het niveau 
van het maatschappelijk effect dat we nastreven, zoals een stijging van het percentage 
jeugdigen dat psychisch en fysiek gezond is, het percentage jeugdigen met een startkwalifica-
tie en van het percentage ouders dat zich competent acht om hun kinderen op te voeden en 
over voldoende opvoedvaardigheden meent te beschikken. 

2 Uit beleidskader Jeugdhulp Breda
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Het volgen van en bijsturen op maatschappelijke resultaten heeft tijd nodig. De gevolgen van 
een andere aanpak en van meer inzet op preventie zijn meestal pas na een aantal jaren en 
soms zelfs pas een generatie later zichtbaar. Daarnaast verandert in 2015 niet de hele 
organisatie van de jeugdhulp. Sommige onderdelen gaan we anders aanpakken, maar veel 
blijft ook in 2015 hetzelfde, zoals de verblijfszorg en pleegzorg. 

Het is dus van belang dat we als gemeente een meerjarig perspectief hanteren, langere 
termijn resultaten formuleren en een daarbij passende monitoring ontwikkelen. Op basis van 
de maatschappelijke resultaten, zoals opgenomen in het beleidskader Jeugdhulp Breda, is 
inmiddels gestart met een onderzoek naar doelstellingen en indicatoren die nodig zijn om de 
maatschappelijke resultaten te meten en op te nemen in een monitor. In hoofdstuk zes wordt 
dit verder toegelicht.

In januari 2015 starten we met het opstellen van een transformatiebeleid. Centraal staan 
daarin de maatschappelijke resultaten en beleidsdoelstellingen die we willen bereiken en de 
activiteiten die we gaan uitvoeren om dit te realiseren. Dit beleid zal ontwikkeld worden in 
samenspraak met jeugd en ouders, de gemeenteraad en de partners in de stad en regio.

 1.4 Aansluiting binnen het sociaal domein

Visie sociaal domein
De drie decentralisaties (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) hangen nauw met elkaar samen. 
Zo sluiten de doelen op elkaar aan en zijn dezelfde elementen terug te vinden, zoals het 
bieden van maatwerk en het creëren van een betere samenwerking rondom jeugd en gezin. 
Op alle elementen zal in de verdere ontwikkelingen op basis van de ervaringen die we 
opdoen, gekeken worden in hoeverre deze elementen geïntegreerd kunnen worden. 

Samenhang met passend onderwijs
Ook zijn er veel raakvlakken tussen de twee grote stelselwijzigingen passend onderwijs en de 
decentralisatie van de jeugdzorg. Zij gaan uit van dezelfde visie op de ondersteuning van 
kinderen. Door de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeenten wordt het gemakkelijker 
om integrale verbindingen te maken tussen verschillende gebieden, zoals (jeugd-)zorg, werk 
en welzijn. 

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. Dit heeft als doel dat leerlingen een onafge-
broken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Met de invoering van passend onderwijs 
krijgen scholen een zorgplicht. Dit betekent dat ze de leerlingen die extra onderwijsonder-
steuning nodig hebben een passende onderwijsplek bieden. 

De verantwoordelijkheden en ambities van schoolbesturen en gemeenten kunnen niet 
waargemaakt worden zonder intensief met elkaar samen te werken. Daarom is het Onder-
steuningsplan van de samenwerkingsverband op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) 
opgesteld, evenals over het Jeugdbeleidsplan van de gemeente. Inmiddels is dit OOGO 
gestart in de regio West Brabant Oost3 (WBO) en afgestemd met de regio West Brabant 
West4 (WBW). Gezamenlijk worden afspraken gemaakt en voor 1 januari 2015 ter kennis 
gesteld aan de deelnemende gemeenten.

Er is een gezamenlijke ontwikkelagenda van onderwijs en jeugdhulp opgesteld. Deze 
ontwikkelagenda bevat 7 speerpunten die lokaal en regionaal verder worden opgepakt. 
Hierdoor is er een goede verbinding tussen onderwijsveld en gemeenten.

3 De regio West Brabant Oost (WBO), bestaat uit de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Breda, Drimmelen, 
Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

4 De regio West Brabant West (WBW) bestaat uit de gemeenten: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, 
Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
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Preventie en Jeugdhulp

 2.1 Preventieve vormen van Jeugdhulp
Door dichtbij het gezin passende ondersteuning en advies te geven, in aansluiting op de 
versterking van de eigen kracht en het sociale netwerk van de jeugdige en ouders, kunnen 
problemen zoveel mogelijk voorkomen of in een vroeg stadium opgelost worden. Met elkaar 
willen we ervoor zorgen dat jeugd en ouders eerder en met lichtere hulp zelf weer verder 
kunnen, waardoor het beroep op specialistische, zwaardere zorg vermindert. 

In de ondersteuning aan jeugd en ouders onderscheidt men preventie en jeugdhulp. Preventie 
richt zich middels informatie, advies en ondersteuning op gezinnen in het algemeen en 
tevens op jeugdigen en ouders die een verhoogd risico lopen op problemen en stoornissen. 
Bij jeugdhulp ligt de focus op de daadwerkelijke ondersteuning, begeleiding en hulp aan 
jeugd en ouders, in aansluiting op hun vragen en oplossend vermogen. Dan kan het 
bijvoorbeeld gaan om veelvoorkomende opvoedvragen, het stabiliseren van de gezinssituatie 
of het leren omgaan met opvallend gedrag of beperkingen. Ook kan specifieke behandeling 
nodig zijn.

Het onderscheid tussen de preventieve en de overige vormen van jeugdhulp is tevens terug te 
vinden in de verschillende rollen die binnen de generalistische wijkteams van het CJG Breda 
worden onderscheiden: de school-CJG-er en de CJG-coach. In de rol van de school-CJG-er 
ligt het accent op preventie en advies en ondersteuning bij kortdurende en lichte vraagstukken 
van jeugd en gezin. De school-CJG-er is voor jeugd en ouders als aanspreekpunt aanwezig in 
de wijk (bijvoorbeeld op school, het kinderdagverblijf en bij het consultatiebureau) voor het 
geven van informatie en advies (bijvoorbeeld voorlichting over de ontwikkeling van het kind) 
en wanneer nodig het toeleiden naar specialistische hulp. Bij de CJG-coach ligt het accent 
meer op de begeleiding bij langer durende en dikwijls ook complexere vraagstukken5. 

Daarnaast vervullen de huisarts, jeugdarts en de medisch specialist een grote rol in preventie 
door de vroegtijdige signalering van risico’s en de tijdige verwijzing van jeugd en ouders. 
Vanaf 2015 zal in toenemende mate ook samengewerkt worden met de wijkteams (Wmo) en 
met andere toegangen, zoals het centraal onthaal.

Eigen kracht en voorliggend veld
Preventie bij jeugdhulp gaat uit van de eigen mogelijkheden van de ouders en jeugdigen.  
We willen ervoor zorgen dat zij zelf en samen met hun sociale netwerk de weg kunnen 
vinden. Waar nodig bieden we ondersteuning en hulp. 

De verschillende sport-, welzijn -en culturele voorzieningen die in de sociale omgeving van 
jeugd en ouders geboden worden, bieden een positief opvoed- en opgroeiklimaat en de 
mogelijkheid om het sociaal netwerk te versteken. Ook ligt er een belangrijke signalerings-
functie bij deze verenigingen. Zij vormen de spil tussen jeugd, ouders en jeugdhulp. Dit geldt 
tevens voor de collectieve voorzieningen. Gezamenlijk vormen zij het voorliggend veld voor 
de jeugdhulp, gestimuleerd door de gemeente met verschillende subsidies. Belangrijke 
samenwerkingspartners op het gebied van preventie vinden we in dit voorliggende veld bij 
(sport)verenigingen, de scouting, jeugdclubs, buurthuizen, op school, bij maatschappelijk 
werk en de jeugdgezondheidszorg. Bij het vaststellen van de beleidsdoelen op lange termijn 
zal extra aandacht worden besteed aan de verbinding tussen het voorliggende veld en het 
jeugdhulpstelsel.

5  Zie ‘Profiel Generalist Jeugdhulp WBO’ (2014)

2
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Binnen het sociaal domein6 hanteren we de piramide van eigen kracht. De basis van de 
piramide is de samenleving, die zo veel mogelijk op eigen kracht draait. Samen zorgen we 
ervoor dat die steeds krachtiger wordt.

Piramide van eigen kracht:

Individuele

voorzieningen

Eigen kracht

Collectieve

voorzieningen

Sociale netwerk

 2.2 Het CJG
In de aanpak die we als Breda en als regio West Brabant Oost (WBO) voorstaan, vormen de 
generalisten vanuit het CJG de spil van de ondersteuning aan jeugd en ouders. Naast de 
huidige taken (dialoog bevorderen, informatie en advies, pedagogische ondersteuning en toe 
leiden naar hulp) voeren de CJG-ers per 1 januari 2015 zelf jeugdhulp uit op meerdere 
leef gebieden, eventueel met drang. Daarbij haken de CJG-ers aan op 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. De CJG-ers arrangeren diagnostiek en passende zorg 
wanneer dat nodig is. Zij zijn en blijven betrokken bij het gezin, ook in het geval van specia lis-
tische zorg of tijdens onderzoeksperioden. In deze situatie bewaken de CJG-ers het tijdelijke 
karakter van specialistische zorg. Zij zijn de spin in het web bij een integrale aanpak over 
domeinen heen en werken met Veilig Thuis nauw samen in het kader van zorg meldingen.

6  Zie ook beleidsplan WMO 2015
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Taken voor
2015

Stimuleren, activeren en 
faciliteren informele 
netwerken;

Versterken en ondersteunen
informele opvoeders en
semiprofessionals;

Informatie & advies over
opvoeden en opgroeien;

Pedagogische ondersteuning;

Signaleren problematiek 
en onveiligheid.

Nieuwe 
taken erbij

Arrangeren van passende
hulp/zorg/diagostiek;

Altijd eerste aanspreekpunt
van gezin, ook bij 
specialistische hulp en daarna;

Uitvoeren van  (intensieve)
jeugdhulp en gezinsbegeleiding
op alle leefgebieden;

Uitvoeren van drang:

Bewaken van tijdelijk karakter
van specialistische zorg;

Spin in het web bij integrale
aanpak over domeinen heen.

Bron: ‘Profiel van de generalist jeugdhulp’7

De CJG-er voert de jeugdhulp zelf uit en begeleid ouders en jeugd. Deze begeleiding is 
gericht op het helpen creëren van goede pedagogische omstandigheden, het voorkomen van 
een disbalans tussen draagkracht en draaglast, het coachen van ouders in algemene 
opvoedings vaardigheden, het helpen hanteren van gedrag en het voorkomen van onveilige 
situaties. 

Het familiegroepsplan8 maakt hiervan onderdeel uit. Dit is een hulpverleningsplan of plan van 
aanpak opgesteld door de ouders, samen met familie of anderen die tot de sociale omgeving 
van de jeugdige behoren. Het familiegroepsplan is bij amendement aan de Jeugdwet 
toegevoegd. In geval van problemen is het belangrijk dat eerst in het eigen netwerk van een 
jeugdige gekeken wordt of zij ondersteuning kunnen bieden bij het oplossen van problemen. 
Ouders hebben het recht om eerst een familienetwerkberaad te houden waar een familie-
groepsplan opgesteld kan worden. Gemeenten krijgen de taak om de organisatie rondom 
een familiegroepsplan te organiseren en te faciliteren. Het CJG zal gericht zijn op het tot 
stand brengen en uitvoeren van en het verlenen van hulp op basis van familiegroepsplannen. 
In het geval van jeugdreclassering en voogdij (bij een gezagsbeëindigende maatregel) is een 
familiegroepsplan niet aan de orde. Evenmin als de ouders dit aan de jeugdhulpaanbieder of 
GI te kennen hebben gegeven en als concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind 
daartoe aanleiding geven of de belangen van het kind anderszins geschaad worden. Als er is 
afgezien van het opstellen van een familiegroepsplan wordt de jeugdhulp verleend op basis 
van een plan dat tot stand is gekomen in overleg met jeugd en ouders en dat is afgestemd op 
hun behoeften.

Globaal richten de generalistische wijkteams van het CJG zich op alles wat nodig is om 
ouders en jeugd te helpen bij het vinden van een antwoord op hun vraag over opvoeden en 
opgroeien. Dit loopt uiteen van preventie gericht op opvoeden en opgroeien tot aan het 
bieden van jeugdhulp met wanneer nodig de uitoefening van drang. Afhankelijk van de 
situatie is dit in een faciliterende, uitvoerende en coördinerende rol. In de gevallen waar 
jeugd of ouders niet willen of kunnen en er nog mogelijkheden zijn om vrijwillige hulpver-
lening met enige ‘drang’ uit te voeren, past de generalist deze drang ook toe (zie ook 2.4). 
In het belang van de veiligheid van het kind geldt dat altijd tijdig specialistische hulp erbij 
moet worden gehaald. 

7  Profiel van de generalist jeugdhulp; Advies aan de regio West Brabant Oost. 

8  Jeugdwet, artikel 2.1 onder g en 4.1.2
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Zoals tevens blijkt uit het voorgaande overzicht wordt het takenpakket van de wijkteams van 
ons CJG aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van de situatie voor 2015. Hierdoor kan de 
CJG-er het grootste deel van de jeugdhulp zelf aan het gezin bieden (in samenwerking met 
het wijkteam en/of een specialist in de vorm van consultatie en advisering), zonder dat de 
daadwerkelijke inschakeling van specialistische jeugdhulp nodig is. Uiteraard heeft de 
uitbreiding van het takenpakket gevolgen voor de benodigde competenties en expertise. In 
Breda dienen de teams gezamenlijk in elk geval voldoende expertise in huis te hebben om de 
meest belangrijke opgroei- en opvoedvragen op te kunnen pakken9. Professionals in het team 
zijn dus generalisten met een brede basis met ieder hun eigen expertisegebied. Breda heeft 
momenteel samen met de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle Nassau één CJG, waarmee 
een schaalgrootte is gerealiseerd die het mogelijk maakt om diverse expertises binnen de 
wijkteams van het CJG te organiseren. 

Top 10 vragen en problemen bij kinderen en jongeren volgens het NJI (2014, NJI.nl)
1. Van dwars gedrag tot gedragsstoornis
2. Van druk kind tot ADHD
3. Van bang tot angststoornis
4. Van dip tot depressie
5. Van plagen tot pesten
6. Van geen zin hebben tot schooluitval
7. Van experimenteren met tot misbruik van middelen
8. Van ongezonde leefstijl tot obesitas
9. Van sociaal onhandig tot autisme
10. Van moeilijk lerend tot LVB

Top 6 vragen en problemen in de opvoeding, volgens het NJI (2014, NJI.nl) 
1. Van hakken over de sloot tot onderwijsachterstand
2. Van pedagogische tik tot kindermishandeling
3. Van opvoedingsonzekerheid tot OTS
4. Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multi-probleemsituaties
5. Van mediagebruiker tot mediaverslaafd
6. Van gekibbel tot (v)echtscheiding

 2.3 Individuele en overige voorzieningen
Op grond van de Jeugdwet moeten gemeenten in de verordening opnemen welke jeugdzorg-
voorzieningen beschikbaar zijn. In de verordening Jeugdhulp Breda worden de beschikbare 
vormen van jeugdhulp beschreven. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘individuele voorzieningen’ en ‘overige voorzieningen’. 
Jeugd en ouders kunnen zich rechtstreeks wenden tot overige voorzieningen. De individuele 
voorzieningen zijn niet vrij-toegankelijk. De terminologie overige voorzieningen en individuele 
voorzieningen is rechtstreeks afgeleid uit de Jeugdwet.

9  Zie tabel voor de top tien vragen en problemen bij ouders en jeugd volgens het Nederlands Jeugdinstituut (2014).
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Onder overige voorzieningen valt de hulp voor ouders en jeugdigen door het generalistisch 
jeugdteam van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin):
•  Informatie en advies over opvoeden en opgroeien.
•  Ambulante (intensieve) jeugdhulp en gezinsbegeleiding op alle leefgebieden gericht op: 

- het veranderen of te leren hanteren van gedrag van gedrag; 
- het versterken van opvoedvaardigheden van ouders; 
- het versterken van de balans, draagkracht/draaglast;  
- het creëren van goede pedagogische omstandigheden in het gezin; 
- het voorkomen van onveiligheid.

•  Coördinatie van jeugdhulp en arrangeren van passende zorg.
•  Participatiebevordering (stimuleren, activeren en faciliteren van informele netwerken).

Onder individuele voorzieningen vallen de volgende vormen van jeugdhulp:
•  Jeugdhulp ambulant
 -   Begeleiding bij het dagelijkse leven en persoonlijke verzorging; gericht op het 

bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van jeugdigen met 
een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking, en/of een psychiatrische 
of somatische aandoening en hun omgeving. 

 -   Respijtzorg; gericht op de ontlasting van de persoon die mantelzorg levert aan 
jeugdigen met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking, en/of een 
psychiatrische of somatische aandoening.

 -   Ambulante behandeling van ontwikkelingsproblematiek bij het jonge kind; gericht op 
het verkrijgen van zicht op en het herstellen of op gang brengen van een vastgelopen 
of verstoorde ontwikkeling van het jonge kind en het versterken van de opvoedings-
kracht van de ouders en waar nodig de betrokken (opvoed) professional.

 -   Ambulante behandeling psychische/psychiatrische problematiek; gericht op het herstel 
of stabiliseren van jeugdigen met psychische of psychiatrische aandoeningen. 

 -   Ambulante behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED); gericht op het bereiken 
van een functioneel niveau van technisch lezen en spellen door de jeugdige. 

 -   Ambulante behandeling problematiek door (licht) verstandelijke beperking; gericht op 
het vergroten van de participatiemogelijkheden en/of het voorkomen van verergering 
van gedragsproblemen van jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking. 

•  Verblijfszorg; betreft jeugdhulp waarbij kinderen en jeugdigen, op vrijwillige of 
gedwongen basis (tijdelijk) dag en nacht (24 uurs-voorziening) buiten hun eigen 
omgeving verblijven en passende hulpverlening en/of behandeling krijgen aangeboden. 

•  Pleegzorg; gericht op het bieden van een vervangende opvoed- en/of behandelomgeving 
waarbij de jeugdige geplaatst wordt in een vervangende gezinssituatie. 

Bron: Verordening Jeugdhulp Gemeente Breda 2015

De individuele voorzieningen betreffen de vrijwillige jeugdhulp voorzieningen, met als 
toegangswegen de gemeente (het CJG) en de huisarts, jeugdarts en medisch specialist. De 
gedwongen hulpverlening omvat de kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering, 
crisishulp of JeugdhulpPlus die via de gecertificeerde instelling, kinderrechter, het openbaar 
ministerie, de justitiële jeugdinrichting of het AMHK worden afgegeven. Hierop komen wij in 
de volgende paragraaf nader terug.
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 2.4 Vrijwillige en gedwongen jeugdhulp
Vanuit de Jeugdwet kan een onderverdeling wordt gemaakt tussen zogenaamde vrijwillige en 
gedwongen hulpverlening.

Vrijwillige hulpverlening
Vrijwillige hulpverlening vindt plaats op verzoek en met instemming van jeugd en ouders. 
Hierbij wordt uitgegaan dat samen met hen een traject wordt opgezet dat passend is bij de 
vraag. De hulpverlening vindt plaats vanuit de generalistische CJG teams. Er wordt gewerkt 
op basis van instemming. Dit betekent niet dat ouders altijd openstaan voor deze hulp en dat 
er soms met enige drang ouders en jeugdige gemotiveerd moeten worden voor het aanvaarden 
van hulp. Drang betreft vrijwillige hulpverlening en is vooral gericht op het motiveren van 
jeugd en ouders voor het aanvaarden van passende hulpverlening. Uitgangspunt is vooral het 
voorkomen van gedwongen hulpverlening, maar de drang is niet geheel vrijblijvend. Indien 
drang niet voldoende resultaat oplevert en de veiligheid van het kind in het geding komt, kan 
een traject naar gedwongen hulpverlening ingezet worden. 

Een belangrijk schakelmoment tussen vrijwillige en gedwongen hupverlening is het besluit om 
over te gaan tot een zwaardere vorm. Voor de regio West Brabant is een overlegorgaan 
opgericht in de vorm van het KR8-Kollektief. In dit collectief zit een afvaardiging van het CJG, 
de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis en wordt voorgezeten door een onafhankelijk 
voorzitter. Doel van dit overleg is om zaken te bespreken waarbij de veiligheid van de jeugdige 
in het geding is en waarbij een kinderbeschermingsmaatregel aan de orde kan komen. Hier 
vindt de afweging plaats of de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld of dat er 
nog mogelijkheden binnen het vrijwillige kader zijn. 

Gedwongen hulpverlening
Bij gedwongen hulpverlening is er sprake van een uitspraak door de Kinderrechter. De 
Kinderrechter kan op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming een 
kinderbeschermings maatregel uit spreken. In dat geval wordt de uitvoering van deze 
kinderbeschermingsmaatregel bij een gecertificeerde instelling belegd. 

In de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel wordt nauwgezet samengewerkt 
tussen de generalist en de medewerker van de gecertificeerde instelling. Doel hiervan is altijd 
om met elkaar te kijken of jeugd en ouders zo spoedig mogelijk weer in staat zijn om 
vrijwillige hulpverlening te aanvaarden en de gedwongen hulpverlening af te bouwen. 

Binnen de gedwongen hulpverlening kan er ook sprake zijn van jeugdreclassering. Jeugdre-
classering kan worden ingezet bij jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd en is een 
combinatie van intensieve hulp aan en controle op een jongere. Jongeren van 12 tot 18 jaar 
komen in aanmerking voor begeleiding door de jeugdreclassering. Vanaf 12 jaar kan een kind 
voor strafbare feiten worden vervolgd. Met het bereiken van de meerderjarigheid is – in 
principe – het volwassenenstrafrecht van toepassing, en daarmee – in principe – de 
volwassenen reclassering aan zet. Het doel van jeugdreclassering is om recidive te voorkomen 
en de jongere weer op het rechte pad te brengen en te houden. 

Jeugdreclassering wordt bij vonnis opgelegd door de kinderrechter en in een aantal gevallen 
ook door de officier van justitie. Ook kan jeugdreclassering worden ingezet bij nazorg na 
verblijf in een justitiële inrichting of op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. In 
deze gevallen gaat het om jeugdreclassering op vrijwillige basis (begeleiding in de periode tot 
de strafzitting).

Voor de regio WBO zijn contracten afgesloten met het huidige Bureau Jeugdzorg (BJZ)
Brabant, de William Schikker Groep, de Stichting Gereformeerde Jeugdzorg en de Stichting 
Nidos. Genoemde instellingen moeten met ingang van 1 januari 2015 gecertificeerd zijn en 
zijn dan wettelijk in staat om zowel de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren. 
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Toegang tot jeugdhulp

 3.1 Toegang
De toegang naar of anders gezegd het inschakelen van intensievere vormen van jeugdhulp 
kan op verschillende manieren plaats vinden. In bijlage 1 vindt u hiervan een schematische 
weergave. Het uitgangspunt is dat kinderen en jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben 
en dat deze toegang onafhankelijk wordt georganiseerd van het zorgaanbod. 

Wettelijk is geregeld dat de toegang tot jeugdhulpvoorzieningen via verschillende wegen 
kan lopen10:
• via de gemeente (uitvoering door generalistisch jeugdteam van het CJG);
• via de huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist;
•  via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter (via een kinderbeschermingsmaatregel 

of een maatregel tot jeugdreclassering), het openbaar ministerie en de directeur of de 
selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting;

• via het Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis).

3.2 Toegang tot jeugdhulp door het CJG
Een professional uit de generalistische wijkteams van het CJG voert de hulp in het gezin 
grotendeels zelf uit in samenwerking met ouders, jeugd en hun sociale netwerk. Dit gebeurt 
op basis van het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur (of in ieder geval zo min 
mogelijk hulpverleners). Een CJG-er kan daarmee diep genoeg op de vraag in gaan om te 
voorkomen dat de hulp binnen een gezin versnipperd raakt. 

Wanneer de generalist van het CJG de hulp zelf niet kan bieden, schakelt hij waar nodig 
specialisten in. De grens tussen generalistische jeugdhulp en specialistische hulp is niet 
eenvoudig te duiden en is zeer situatieafhankelijk. Soms is er sprake van een stoornis in het 
functioneren van gezinsleden of van het gezinssysteem, op zodanige wijze dat het gezin de 
stoornis ook met hulp van de CJG-er in hun dagelijks leven niet meer kan hanteren. Een 
andere mogelijkheid is dat de ontwikkeling van het kind stagneert of achteruit gaat en 
behandeling nodig is om een doorbraak te realiseren. Bijvoorbeeld als er sprake is van 
herhaaldelijke terugval. Ook kan het zijn dat er zodanig diepgaande kennis van de stoornis of 
intensieve begeleiding vereist, dat het voor de professional niet meer mogelijk is om het gezin 
ook op andere terreinen te begeleiden. Dan kan het nodig zijn om specialistische hulp in te 
schakelen zoals therapie, (dag)behandeling of een tijdelijke opname in een instelling. In 
overleg met jeugd en ouders kan deze specialistische hulp tevens worden op- en afgeschaald 
en wanneer gewenst worden gestopt. De CJG-er blijft betrokken bij het gezin of de jeugdige, 
ook na inschakeling van de specialist. De rol die de CJG-er en de specialist op zich neemt, 
verschilt per situatie. Dikwijls richt de CJG-er zich gedurende het specialistische traject voor-
namelijk op de opvoed- en opgroeivraagstukken en de ondersteuning in het dagelijks leven. 

Samen met professionals van het CJG en diverse zorgaanbieders hebben we basiscompetenties 
voor de generalist jeugdhulp opgesteld met een heldere afbakening van het generalistisch en 
specialistisch werken. De uitkomsten zijn opgenomen in het eerder genoemde advies ‘Profiel 
van de generalist jeugdhulp’ en getoetst bij verschillende ouders uit de regio WBO. Dit advies 
wordt door alle gemeenten in deze regio als leidraad genomen voor de inrichting van de 
generalistische wijkteams van het CJG. We benutten 2015 om de grenzen tussen het 
generalistisch en specialistisch werken in de praktijk verder te verkennen en waar nodig aan 
te passen. 

10  Zie ook toelichting bij verordening jeugdhulp Gemeente Breda 2015

3
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Diagnostiek en behandeling 
van stooornis gedrag of 
gezinssysteem

(Taxatie van) seksueel misbruik

Stabilisatie van onveilige 
situaties met huiselijk geweld 
of kindermishandeling

WEL

Intensieve jeugdhulp om gedrag 
te veranderen of te leren hanteren

Versterken van opvoedvaardig-
heden van ouders

Versterken van de balans draag-
kracht / draaglast

Creëren optimaal pedagogisch 
klimaat, evt. met drang

Arrangeren passende zorgNIET

Bron: ‘Profiel van de generalist Jeugdhulp’

We streven er naar dat ouders en jeugd samen met de CJG-ers de juiste specialistische hulp 
tijdig kunnen inschakelen, met zo min mogelijk tijdrovende indicatieprocedures en admini-
stratieve lasten. Er worden hoge eisen gesteld aan de deskundigheid en competenties van 
onze CJG-ers, zoals het signaleren van risico’s en het adequaat en tijdig inschatten van de 
gewenste benodigde zorg. Dit vraagt om een slimme organisatie waarbij voortdurend zicht is 
op de vraag van ouders en jeugd. Regelmatig overleg met en consultatie van collega CJG-ers, 
specialisten en het regionaal adviesteam (zie 3.7) draagt hier tevens aan bij. 

De transitie van de Jeugdzorg brengt tevens een verandering in denken en doen op gang. De 
focus verschuift van denken in problemen en risico’s naar denken in krachten en talenten. In 
het kader hiervan zoekt de CJG-er samen met gezinnen naar passende zorg, waarbij jeugd en 
ouders de regie zoveel mogelijk zelf behouden. Wanneer er meer nodig is, schakelt het CJG 
de juiste hulp in. De Gemeente Breda mandateert het CJG om niet-vrij toegankelijke 
(individuele voorzieningen) in te zetten. Hiervoor zal het CJG beschikkingen afgeven. 

 3.3 Rol van de huisarts
De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen of problemen bij 
ziekte, gezondheid en bij opvallend gedrag van jeugd. Via veelal de Jeugdgezondheidszorg 
(Jgz) komen ouders met hun vragen ook bij de jeugdarts of na verwijzing bij een medisch 
specialist. In de Jeugdwet is opgenomen dat per 2015 jeugdhulp direct toegankelijk is via de 
gemeente en daarnaast na verwijzing door een arts. Huisartsen, medisch specialisten en 
jeugdartsenkunnen de jongere of het gezin met een hulpvraag rechtstreeks doorverwijzen 
naar diverse vormen van jeugdhulp (basis-Ggz en specialistische jeugdhulp). Hiervoor is dan 
geen toestemming van de gemeente vereist.  

Wij maken afspraken met de huisartsen, medische specialisten en de jeugdartsen over hun 
verwijsfunctie. Ook zijn er pilots gaande over de vormgeving van de samenwerking met 
huisartsen. De ervaringen uit deze pilots gebruiken wij om voor 2015 tot heldere afspraken te 
komen. 

 3.4 Veilig Thuis (AMHK)
Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een ernstig maatschappelijk probleem. Het 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) 
waren de afgelopen jaren belangrijke partijen in de aanpak huiselijk geweld en kindermishan-
deling. Met ingang van 1 januari 2015 worden het AMK en het SHG geïntegreerd tot één 
nieuwe organisatie: Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). 
Dit advies- en meldpunt wordt vorm gegeven op de schaal van de achttien gemeenten van de 
regio West Brabant onder de naam ‘Veilig Thuis’. Middels Veilig Thuis richten we ons 
gezamenlijk op het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en 
het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen. 
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Veilig Thuis geeft uitvoering aan de volgende wettelijke taken: het geven van advies en 
consultatie en ondersteuning (outreachend) en het onderzoeken van zaken/cases waarbij na 
risicotaxatie blijkt dat er hoge veiligheidsrisico’s zijn. Voor die zaken waar jeugd bij betrokken 
is, werkt Veilig Thuis samen met de CJG- er. Veilig Thuis vormt de toegang tot de specialistische 
jeugdhulp in het gedwongen kader. Dit vindt plaats via het KR8-Kollektief, de samenwerking 
tussen Veilig Thuis, CJG en RvdK, met als doel veiligheid voor alle kinderen te waarborgen en 
dwangmaatregelen waar mogelijk voorkomen.

Per 1 januari 2015 kunnen zorgmeldingen op twee plaatsen binnenkomen: bij het CJG of bij 
Veilig Thuis. Het huidige zorgmeldingenteam van Bureau Jeugdzorg komt hiermee te 
vervallen. De zorgmeldingen van de politie komen bij Veilig Thuis binnen. Veilig Thuis maakt 
hiervoor sluitende afspraken met de politie. Zorgmeldingen worden door veilig Thuis 
gewogen (triage) en doorgeleid naar het CJG, het KR8-Kollektief of binnen Veilig Thuis 
opgepakt, als naar gelang de aard van de zorgmelding. Wanneer nodig wordt afgestemd met 
het Veiligheidshuis11. 

 3.5 Rol van de Kinderrechter en gecertificeerde instellingen
Een andere ingang tot de jeugdhulp is via de gecertificeerde instelling12 of via de kinder-
rechter middels een kinderbeschermingsmaatregel of een maatregel tot jeugdreclassering. 
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een 
gezonde en veilige ontwikkeling van een jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of 
niet voldoende helpt. Er zijn twee jeugdbeschermingsmaatregelen die de rechter kan 
opleggen: ondertoezichtstelling (OTS) en een gezagsbeëindigende maatregel. Een gezags-
beëindigende maatregel leidt tot een voogdijmaatregel.

Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jongeren die 
veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Ook wanneer een leerplicht-
ambtenaar proces verbaal opmaakt wegens schoolverzuim kan jeugdreclassering toegepast 
worden. Bij een jeugdreclasseringsmaatregel kan ook jeugdhulp (bijvoorbeeld Jeugd-Ggz) 
worden ingezet. In sommige situaties vloeit de jeugdhulp direct voort uit de strafrechtelijk 
beslissing. Daarnaast kan de gecertificeerde instelling bepalen dat (aanvullende) jeugdhulp 
nodig is. 

Voorheen lag de uitvoering van de jeugdbescherming en -jeugdreclassering bij Bureau 
Jeugdzorg; vanaf 1 januari 2015 gaan drie gecertificeerde instellingen dat voor ons doen. De 
gecertificeerde instelling is verplicht om bij de bepaling van de in te zetten jeugdhulp in het 
kader van een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering 
te overleggen met de gemeente. Wij zijn op onze beurt vervolgens aan zet om de jeugdhulp 
in te zetten die deze partijen nodig achten ter uitvoering van de maatregel of de jeugdreclas-
sering. Deze leveringsplicht vloeit voort uit het feit dat uitspraken van rechters te allen tijde 
moeten worden uitgevoerd om rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te kunnen garanderen. 
Ook hier geldt dat de gecertificeerde instelling in beginsel gebonden is aan de jeugdhulp die 
de gemeente heeft ingekocht. 

Als de kinderrechter een ondertoezichtstelling of gezagsbeëindiging uitspreekt, wijst hij gelijk-
tijdig in de beschikking de gecertificeerde instelling aan die de maatregel gaat uitvoeren. Dit 
kan de rechter juist omdat de raad voor de kinderbescherming in zijn verzoekschrift een 
concreet advies geeft over welke gecertificeerde instelling de maatregel zou moeten uit-
voeren. De raad voor de kinderbescherming neemt een gecertificeerde instelling in zijn 
verzoekschrift op die na overleg met de gemeente en gezien de concrete omstandigheden 
van het geval hiervoor het meest geschikt lijkt. De Gemeente en de raad voor de kinder-
bescherming leggen de wijze van samenwerken vast in een protocol.

11 Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden, die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke part-
ners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek, zoals overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

12 Instellingen die gecertificeerd zijn voor het uitvoeren van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering.
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 3.6 Toeleiding naar crisishulp
Crisishulp is bedoeld om snel in te kunnen grijpen bij een crisissituatie waarbij een kind (of de 
ouders) gevaar loopt. Crisishulp is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar voor 
ouders en jeugd, maar ook voor beroepskrachten die te maken krijgen met een spoedeisende 
crisissituatie. Wanneer de veiligheid van het kind in het geding komt, gaat een professional 
binnen twee uur naar het gezin toe en regelt de hulp die acuut nodig is. Nadat de eerste 
acute hulp is ingezet moet vervolgens binnen vier weken duidelijk te zijn hoe de vervolghulp 
eruit gaat zien. Vanaf 2015 wordt deze vervolghulp zoveel mogelijk georganiseerd en 
geregisseerd door de CJG-er en/of een jeugdbeschermer van een gecertificeerde instelling. 

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 tevens verplicht om de toeleiding naar crisishulp (zoals 
deze nu door Bureau Jeugdzorg Brabant wordt uitgevoerd) te organiseren. De regio WBO wil 
deze toeleiding onafhankelijk positioneren, zoals ook de toeleiding naar de overige jeugdhulp 
onafhankelijk georganiseerd wordt. Er is opdracht gegeven aan het huidige Bureau Jeugdzorg 
Brabant, zijnde een gecertificeerde instelling, om de organisatie van de toeleiding naar 
crisishulp in 2015 uit te voeren. Indien voor de veiligheid en ter bescherming van het kind een 
kinderbeschermende maatregel noodzakelijk is, zal vanuit de toeleiding contact worden 
gelegd met de Raad voor de Kinderbescherming. De uitvoering van de maatregel wordt dan 
bij een gecertificeerde instelling13 belegd. Voor de toeleiding van crisishulp waarbij GGZ en/of 
LVB-problematiek aanwezig, zal ook een nauwe samenwerking met Bureau Jeugdzorg plaats 
vinden. Afstemming met het AMHK wordt tevens verder vormgegeven. 

Het aanbod van crisishulp is dusdanig georganiseerd om voldoende capaciteit op te vangen, 
zodat wachtlijsten voorkomen worden. Dit is in crisissituaties uiteraard van groot belang. 
Hierbij is aansluiting van vervolghulp belangrijk zodat het kind ook die hulp kan krijgen die 
passend is. Als onderdeel van de specialistische jeugdhulp wordt crisishulp gezamenlijk 
ingekocht door de gemeenten in de regio WBO. In de contractafspraken met de zorgaanbie-
ders zal zoveel mogelijk ingezet worden op de ambulantisering van de crisishulp en indien 
noodzakelijk jeugdhulp in de vorm van een (crisis)pleeggezin of residentiële opvang. 

 3.7 Rol regionaal adviesteam 
De jeugdige, het gezin en zijn directe omgeving staan centraal bij de transitie en transformatie 
jeugdhulp. De eventuele hulp die zij inroepen is er op gericht om het gezinssysteem en hun 
netwerk te versterken zodat zij, al dan niet met ondersteuning, zelf weer verder kunnen. De 
generalist van het CJG vervult daarbij een centrale rol, maar laat de regie zoveel mogelijk bij 
de jeugdige en/of de ouders. De CJG-er ondersteunt bij opvoed en opgroeivraagstukken, 
biedt zelf jeugdhulp en schakelt extra jeugdhulp (een individuele voorziening) in wanneer 
nodig is. Hierbij heeft hij de mogelijkheid om advies te vragen bij een team van deskundigen: 
het regionale adviesteam.
Het adviesteam biedt consultatie en advies, doet onderzoek, stelt diagnoses en als het nodig 
is schakelt het derden in voor testdiagnostiek. Het adviesteam kan door de CJG-er in 
samenwerking met het gezin ingeschakeld worden wanneer er behoefte is aan ondersteuning 
in de diagnosestelling. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er een noodzaak is tot ambulante 
jeugdhulp. Als het gaat om de zwaardere zorgvormen, verblijfszorg en pleegzorg, vraagt de 
CJG-er verplicht advies aan het adviesteam. 

De adviseurs van het adviesteam zijn beschikbaar voor de negen gemeenten in de 
jeugd regio WBO. Het adviesteam bestaat uit deskundigen op het gebied van gedrag, 
ontwikkeling en opvoeding, GGz-jeugd en jeugd met een verstandelijke beperking en 
leerproblemen. In totaal gaat het voor de regio om maximaal 5,5 Fte. De samenstelling en 
omvang berust op de ervaring, die het afgelopen jaar is opgedaan in de pilot one-stop-
shop en de pilot adviesteam. Vanaf 2015 is het adviesteam operationeel en is het zo 
flexibel mogelijk ingericht, zodat bijstelling mogelijk is naar gelang de daadwerkelijke 
vraag. 

13  Bureau Jeugdzorg, William Schrikker Groep, Leger des Heils en de Stichting Gereformeerde Jeugdzorg. 
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 3.8 Inzet persoonsgebonden budget (pgb)
Met het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen jeugd en ouders zelf eigen jeugdhulp 
inkopen14. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet de hulpvrager er 
blijk van geven dat het een bewuste en vrijwillige keuze is, dat hij over de vaardigheden 
beschikt om de jeugdhulp zelf bij derden in te kunnen kopen en dat de aan het pgb verbonden 
taken op verantwoorde wijze uit gevoerd worden. Daarnaast dient de hulpvrager het verzoek 
dat hij de gewenste hulp in plaats van ‘in natura’ door middel van een pgb geleverd wenst te 
krijgen te onderbouwen. Hij moet aantonen dat hij zich voldoende heeft georiënteerd op de 
voorziening ‘in natura’. Ten slotte moet de jeugdhulp die de hulpvrager met het budget 
wenst in te kopen voldoen aan de kwaliteitseisen. 

Er kan geen pgb worden verstrekt indien er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel 
of jeugdreclassering en indien de jeugdige opgenomen wordt met een machtiging gesloten 
jeugdhulp. Ook hebben gemeenten de mogelijkheid om pgb’s te weigeren wanneer de 
hulpvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, niet voldoet aan de aan pgb 
verbonden voorwaarden of het pgb niet inzet of voor een ander doel inzet. Bij een duurdere 
pgb voorziening dan de aangeboden zorg in natura (ZIN), dient de hulpvrager het verschil zelf 
bij te betalen. 

Binnen de gecontacteerde zorg (ZIN) kunnen jeugd en ouders zelf een aanbieder kiezen. Voor 
de ambulante hulp geldt dat aanbieders zich te allen tijde kunnen inschrijven via het 
Dynamisch Selectie Systeem (zie 5.1). Dit betekent dat de keuzemogelijkheden binnen de 
ambulante hulp groot zijn. Naast de zorg in natura is er de mogelijkheid om te kiezen voor 
een pgb. Hierbij heeft de hulpvrager binnen de gestelde voorwaarden de mogelijkheid om 
zelf een aanbieder te kiezen of om hierbij een persoon die behoort tot zijn sociale netwerk te 
betrekken. 

Trekkingsrecht
Een pgb wordt niet aan de hulpvrager ter beschikking gesteld. Bij toewijzing van een pgb 
worden de toegekende middelen overgemaakt op de rekening van de Sociale Verzekerings-
bank (SVB). In de Jeugdwet is voor pgb’s het zogeheten trekkingsrecht via de SVB als 
verplichting vastgelegd. De SVB betaalt vervolgens op basis van declaraties de benodigde 
rekeningen. 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 die jeugdhulp in te zetten die de hulpvrager nodig heeft. 

14  Zie ook artikel 10, Verordening Jeugdhulp Breda 2015
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Inrichting en organisatie 
van jeugdhulp

 4.1 Inrichting CJG Breda
Momenteel vormt het CJG Breda een netwerkorganisatie met professionals die vanuit diverse 
organisaties worden gedetacheerd. Op termijn stellen we als gemeente een organisatievorm 
voor waarin de CJG- ers onder één organisatorische eenheid vallen. In de toekomst willen we 
dit integreren tot de ondersteuning van inwoners van alle leeftijden in de vorm van wijk-
teams.  
 
Samen met de netwerkpartners van het CJG is besloten om in 2015 de huidige constructie – 
het CJG als gesubsidieerde netwerkorganisatie met hoofdaannemer GGD West-Brabant door 
Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau - te continueren. Dit biedt ons extra tijd om te 
bepalen op welke wijze we het CJG op de lange termijn willen organiseren en inrichten.  
Per 1 januari 2015 dient het CJG in elk geval te zijn uitgebreid met de benodigde expertise, 
zodat de aan verbrede verantwoordelijkheid – zoals gesteld in het profiel van de generalist 
jeugdhulp – voldaan wordt. Dit betekent voornamelijk dat het wijkteam van het CJG wordt 
uitgebreid met een aantal professionals die ervaring hebben met generalistische hulp. Ook 
zullen enkele professionals van de voormalige toegang van Bureau Jeugdzorg aan het genera-
listisch wijkteam worden toegevoegd. De generalisten van het CJG worden onafhankelijk van 
hun moederorganisatie gepositioneerd. 

Verantwoorde werktoedeling
Voor de uitvoering van jeugdhulp zetten we gekwalificeerd personeel in. Hiervoor zijn 
wettelijke kwaliteitseisen opgesteld (zie 4.6). Binnen de termijn van 5 jaar moeten alle 
professionals geregistreerd zijn in een nog te ontwikkelen landelijk registratiesysteem. 

De rol van vrijwilligers
Op dit moment bestaat ons CJG15 naast een veertigtal professionals al uit meer dan honderd 
vrijwilligers. Onze CJG-professionals werken vanuit de wijkteams al samen met de vrijwilligers 
en de komende tijd zal deze samenwerking nog meer geïntensiveerd worden. Zo kunnen zij 
in de praktijk een belangrijke tandem vormen: soms kan de inzet van een vrijwilliger in plaats 
van of als vervolg op de inzet van professionals. In andere situaties is de ondersteuning 
aanvullend.  
De inzet van vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Zij worden vanuit het CJG ondersteund in 
de vorm van cursussen en intervisie. Vrijwilligers bepalen en vormen zelf hun inzet. Sommige 
vrijwilligers kiezen ervoor om cursussen ‘positief opvoeden’ te organiseren of bieden 
informatie en advies aan andere ouders via de scholen. Andere vrijwilligers werken liever één 
op één voor en met een gezin of bieden ondersteuning aan buren of kennissen. 

De inzet van vrijwilligers is cruciaal voor het versterken van de veerkracht van jeugd en ouders 
en voor het laagdrempelig zijn en blijven van de ondersteuning vanuit het CJG. Niets voor 
niets investeert onze gemeente in de ondersteuning van deze vrijwilligers en dat willen we 
blijven doen. 

 4.2 Informatiesystemen en privacy
Registratiesysteem CJG
Voor het nieuwe jeugdstelsel dient de registratie op orde zijn: werkprocessen moe ten worden 
ondersteund en management en beleidsinformatie dient te worden ontsloten. Om dit 
mogelijk te maken is de inrichting van een nieuw systeem noodzakelijk. De regio WBO kiest 

15  Het CJG Breda, waarbij tevens de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn aangesloten. 
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voor Gezin in Beeld (Kedo). Dit is een compleet registratie- en monitorprogramma voor CJG’s. 
Met dit systeem heeft het CJG zicht op alle activiteiten en dienstverlening binnen het CJG. 
Door het digitale dossier is altijd de meest actuele informatie over een gezin paraat. Ook 
biedt dit systeem de mogelijkheid om aan de privacy eisen te voldoen. 

CORV
In het nieuwe jeugdstelsel krijgen gemeenten en justitiële organisaties andere verantwoorde-
lijkheden bij de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Efficiënte en 
effectieve informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen is daarbij cruciaal. De Collectieve 
Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische 
afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen (zoals de Raad voor de 
Kinderbescherming, de politie, het Centraal Justitieel Incassobureau en de rechtbanken) en het 
gemeentelijke domein (de gemeenten zelf, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling, de gecertificeerde instellingen en de eventuele gemandateerden). De 
aansluiting op en het gebruik van de CORV is verplicht gesteld in de nieuwe Jeugd wet. De 
Gemeente Breda kiest ervoor om de aansluiting op CORV te realiseren via Veilig Thuis. 

De verwijsindex risicojongeren (VIR) 
De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal systeem waarin hulpverleners 
meldingen kunnen doen over jongeren tot 23 jaar met problemen. Om meldingen te kunnen 
doen in de VIR is een apart systeem nodig. De gemeente heeft gekozen voor het signalering-
systeem Zorg voor Jeugd. Door te melden weet een hulpverlener sneller of een kind ook 
bekend is bij zijn collega’s. Hulpverleners kunnen dan overleggen wat de beste aanpak is. 
Hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdzorg en justitie kunnen 
het VIR systeem gebruiken. Hiervoor hebben zij een autorisatie nodig van de gemeente. 

In Zorg voor Jeugd en dus ook in de VIR staat alleen geregistreerd dat er een melding is 
gedaan. De aard van de melding en de behandeling worden niet bijgehouden. Die informatie 
blijft in het dossier bij de betreffende hulpverlener. Een melding omvat alleen:
•  identificatiegegevens van de jongere (eventueel middels het Burgerservicenummer);
•  identificatiegegevens van de meldende instantie;
•  datum van de melding;
•  contactgegevens van de meldende instantie.

Zorg voor Jeugd is opgezet om ervoor te zorgen dat hulpverleners sneller en gemakkelijker 
met elkaar in contact komen en informatie kunnen uitwisselen. Zorg voor Jeugd heeft de 
taak om bij meerdere meldingen in de VIR een organisatie aan te wijzen die de situatie 
beoordeelt en de eventuele coördinatie op zich neemt. Welke partijen dit zijn wordt door de 
gemeente in overleg met de hulpverlenende instanties vastgesteld. De gemeente heeft als 
taak toe te zien op het gebruik van Zorg voor Jeugd en organisaties te stimuleren om hier 
gebruik van te maken.
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Privacy in de Jeugdwet
Ouders en kinderen die vrijwillig een beroep doen op hulp hebben zélf de regie over hun 
gegevens. Voor eventuele uitwis seling is altijd hun toestemming nodig en om die toestem-
ming zal dus altijd gevraagd worden. Het uitgangspunt van de decentralisaties is dat de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers voorop staat. Het uitwisselen en benutten van informatie 
over burgers is een middel en geen doel. Het middel staat ten diensten van de dienstverlening 
aan die burger zelf. Daarom is het van groot belang dat het gebruik van die informatie 
zorgvuldig gebeurt en de privacybelangen van de burger continu gewaarborgd zijn. Uitgangs-
punt is dat jongere en gezin zelf de regie voeren over de gegevensuitwisseling om hen heen. 
Dit betekent dat er in beginsel geen informatie wordt uitgewisseld tussen professionals, 
gemeenten of instellingen. Gegevensuitwisseling is echter wel mogelijk als16:
•  de jongere of het gezin hiervoor toestemming geeft.
•  de Jeugdwet het expliciet toestaat, zoals in het geval van een gecertificeerde jeugd-

instelling en de jeugdarts.
•  de veiligheid van de jeugdige of omgeving in het geding is. 

In het geval van gegevensuitwisseling gelden de voorwaarden van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Dat houdt in dat de betrokkene inzicht krijgt in de eigen gegevens (inkijk), 
in welke gegevens met welke partijen zijn uitgewisseld en welke (vroeg)signalen zijn gemeld. 
Als informatie niet direct getoond kan worden (bijvoorbeeld in het gedwongen kader) wordt 
achteraf alsnog inzich telijk welke gegevens zijn ingezien of uitgewisseld. 

Daarnaast geldt het proportionaliteitsbeginsel, wat betekent dat er alleen strikt noodzakelijke 
gegevens worden uitgewisseld. Het College van Bescherming Persoonsgegevens ziet toe op 
de naleving van deze regels. Gemeenten moeten hierover van te voren afspraken vastleggen 
in een privacyreglement. 

 4.3 Bezwaar en beroep
Het CJG gaat per 1 januari namens het college beschikkingen afgeven voor de toegang tot 
individuele voorzieningen jeugdhulp. Uitgangspunt is dat de hulpvrager voor zover mogelijk 
leidend is bij het opstellen van een behandelplan. In veruit de meeste gevallen zal over een 
mogelijk vervolgtraject overeenstemming zijn. Daarnaast is er altijd een mogelijkheid om 
consultatie te doen bij het regionaal adviesteam. Voor de gevallen dat er geen overeenstem-
ming bereikt wordt, beschikt de hulpvrager over een bezwaarmogelijkheid. 
Op de toekenning dan wel afwijzing van een individuele jeugdhulpvoorziening is de regelge-
ving uit de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit betekent dat tegen de 
beschikkingen waarbij een individuele voorziening jeugdhulp wordt toegekend of afgewezen, 
bezwaar en beroep open staat. Als de hulpvrager het niet eens is met een beslissing kan hij 
hiervan gebruik maken. In de beschikking wordt een clausule opgenomen waarin staat hoe 
jeugd en ouders bezwaar in kunnen dienen. Bezwaren worden behandeld door een onafhan-
kelijke bezwaarcommissie. Als de hulpvrager het niet eens is met de beslissing op het 
bezwaarschrift, kan hij beroep in stellen bij de rechter.
Wanneer er geen beschikking is afgegeven, bijvoorbeeld na verwijzing door een huisarts, 
kunnen jeugd en ouders bij het CJG terecht wanneer zij toch een beschikking wensen. Dit zal 
kunnen voorkomen als er onenigheid is over de doorverwijzing. In dat geval zal een diagnose 
gesteld worden door de CJG-er samen met de jeugdige en zijn ouders en zal worden 
beoordeeld of de inzet van een individuele voorziening nodig is. 

 4.4 Klachten
Klachtenregeling jeugdhulpaanbieders
Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen voeren jeugdhulp uit in opdracht van de 
gemeente. In de Jeugdwet is bepaald dat de jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling 
een klachtenregeling treffen waar de jeugdige of ouder een beroep op kunnen doen. Als zij 
een klacht hebben over de dienstverlening van een instelling kunnen jeugd en ouders zich 
wenden tot deze instelling. De instelling is verantwoordelijk voor een effectieve en laagdrem-
pelige afhandeling en een correcte registratie van de klacht. Dit valt onder het interne 

16  Factsheet Privacy in de Jeugdwet, hoe zit dat?, VNG februari 2014
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klachtrecht van de desbetreffende instelling. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid 
wordt afgehandeld, is er een mogelijkheid tot een tweede lijns-klachten behandeling. Jeugd 
en ouders worden hierover geïnformeerd bij de afhandeling van de klacht. 

Als direct na ontvangst van een klacht telefonische opheldering of genoegdoening wordt 
gegeven en de klager daarmee tevreden is dan is de klacht daarmee afgedaan. Bij een 
mondeling of telefonisch ingediende klacht kan het geven van opheldering of het aanbieden 
van excuses vaak een goede reactie zijn. Een schriftelijke reactie op een mondelinge klacht is 
niet vereist. Als de klager nadrukkelijk om een schriftelijke reactie vraagt, dan ligt het in de 
rede om hieraan tegemoet te komen, omdat daarmee de gang naar de externe klachtencom-
missie wordt vergemakkelijkt. 

Klachtenafhandeling CJG Breda
De gemeente stuurt op tijdige en adequate klachtafhandeling door het CJG. Er zal in eerste 
instantie door een CJG professional persoonlijk contact opgenomen worden met de klager. 
Als er sprake is van onduidelijkheid of een probleem, dan wordt deze waar mogelijk gelijk 
opgelost. Door de inzet van mediationvaardigheden wordt geprobeerd om het probleem in 
een vroeg stadium te herstellen of te verbeteren. Mocht de klager zijn klacht handhaven dan 
wordt deze behandeld door de klachtencoördinator van het CJG.
Daarnaast regelt het klachtrecht de behandeling van klachten tegen de overheid en de door 
haar gemandateerde instellingen door een onafhankelijk orgaan. In Breda is deze taak belegd 
bij de 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 geen bevredigend 
antwoord heeft gekregen.

 4.5 Verbeterpunt voor nieuwe ideeën
Breda start een verbeterpunt waar mensen en organisaties terecht kunnen met hun ideeën 
om de zorg in Breda te verbeteren. Dit helpt de aanpak tijdig bij te stellen en we kunnen zo, 
met praktijkervaring, beter sturen op de samenhang van welzijn tot en met intensieve 
begeleiding in zorg. Volgens het principe ‘lerende organisatie’ vragen we betrokkenen om 
mee te denken over de het verbeteren van de zorg in Breda. Het verbeterpunt is laagdrempelig 
waarbij signalen en ideeën via een bestaande infrastructuur snel opgepakt worden. Samen 
leren en verbeteren is hierbij het uitgangspunt. 

 4.6 Vertrouwenspersoon
Gemeenten worden vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor onafhankelijk vertrouwenswerk. 
Onafhankelijk vertrouwenswerk is verplicht gesteld in de Jeugdwet en wordt geleverd door 
een rechtspersoon, die op verzoek jeugd en ouders in de jeugdhulp bijstaat. De VNG heeft 
besloten om het onafhankelijk vertrouwenswerk vanaf 2015 landelijk in te kopen voor een 
periode van drie jaar. De wettelijke verplichting om een onafhankelijk vertrouwenspersoon ter 
beschikking te stellen aan jeugdigen is een belangrijk instrument om hun rechten te waarborgen 
voor zover die onder de Jeugdwet vallen17.

Vertrouwenspersonen zijn professionals die jeugd en ouders ondersteunen als zij vragen of 
klachten hebben over bejegening, communicatie, procedures, besluiten en onveiligheid. De 
vertrouwenspersoon heeft tot taak de ouders of de jeugdige te ondersteunen, maar doet dat 
nooit op eigen initiatief; er ligt altijd een vraag van een jeugdige of ouder zelf aan ten 
grondslag. Vertrouwenswerk kan voorkomen dat een klacht escaleert tot een conflict dat 
juridisch dient te worden afgehandeld. De Gemeente en het CJG informeert burgers – waar-
onder jeugd en ouders – over de mogelijkheid om gebruik te maken van vertrouwenswerk.

17  Zie ook artikel 13, verordening jeugdhulp Breda 2015. 
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Het AKJ is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk. Zij voert in opdracht van 
alle gemeenten onder regie van de VNG deze landelijke functie van vertrouwenspersoon 
uit, samen met andere organisaties*. Jongeren, (pleeg)kinderen, (pleeg- en groot)ouders 
en verzorgers- kunnen een beroep op het vertrouwenswerk doen. Het doel is vragen over 
de (rechts)positie, en/of problemen en klachten over het functioneren van jeugdzorgorga-
nisaties en (waaronder de rechtsopvolgers van de Bureaus Jeugdzorg, jeugdhulp, Veilig 
Thuis (voormalige AMHK’s), Raad voor de Kinderbescherming of wijkteams) snel, 
laagdrempelig en adequaat op te lossen. De vertrouwenspersonen staan naast de 
cliënten. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen. Mocht dat volgens 
de cliënt niet voldoende zijn, dan kan hij/zij onvrede kenbaar maken via de formele 
klachtenprocedure. Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden. 

*   Op dit moment is het AKJ als hoofdaannemer van deze opdracht in overleg met andere  organisaties 
van vertrouwenswerk om samen met hen cliënten in het land bij te staan.

 4.7 Rol inspectie bij kwaliteit jeugdhulp
Er zijn wettelijke kwaliteitseisen van toepassing op alle vormen van jeugdhulp en daarnaast 
zijn er specifieke kwaliteits- en certificeringseisen voor instellingen die kinderbeschermings-
maatregelen en Jeugdreclassering uitvoeren. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Gezond-
heidszorg houden straks gezamenlijk toezicht op de wettelijke kwaliteitseisen. 

In de Jeugdwet worden de volgende kwaliteitseisen gesteld aan alle vormen van jeugdhulp:
•  verlenen van verantwoorde hulp. Hieronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die 

in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is 
afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder;

•  gebruik van een hulpverleningsplan of plan van aanpak als onderdeel van verantwoor-
de hulp;

•  de systematische kwaliteitsbewaking van de hulpverlening door de jeugdhulpaanbieder 
of gecertificeerde instelling;

•  een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een jeugdhulp-
aanbieder en uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering (de 
gecertificeerde instellingen);

•  de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
•  de meldplicht bij calamiteiten en geweld;
•  de verplichting om de vertrouwenspersoon in de gelegenheid 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 Kinder mishandeling).
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Inkoop en middelen

 5.1 Inkoop en bekostiging 
De generalistische hulp en de toegang tot jeugdhulp worden lokaal georganiseerd, waarbij 
bekostiging via subsidiering plaatsvindt. Voor de zorg die geleverd wordt door landelijk 
werkende instellingen maakt de VNG landelijke inkoopafspraken en voor de JeugdzorgPlus 
worden op het niveau van regio Zuid-Nederland afspraken gemaakt. Alle overige jeugdhulp 
kopen we met WBO op regionaal niveau in.

Regionale inkoop jeugdhulp
De inkoop van specialistische jeugdhulp en basis Ggz vindt door Breda plaats namens acht 
andere gemeenten in de regio WBO. Deze gemeenten geven Breda hiertoe een volmacht 
middels een dienstverleningsovereenkomst. In deze dienstverleningsovereenkomst wordt Breda 
gevraagd de inkoop van specialistische jeugdhulp te organiseren, het contractmanagement te 
voeren en de administratie behorend bij de uitvoering van de contracten op zich te nemen.  

Jeugdhulp is grofweg te verdelen in twee soorten jeugdhulp: ambulante zorg en verblijfszorg. 
Ambulante hulp is kortdurende hulp die dichtbij de jeugdige wordt geboden. Bij verblijfszorg 
is het kind niet meer thuis en ‘woont’ het tijdelijk ergens anders (bij een pleegouder of in een 
instelling) of is het opgenomen (Ggz). 

De ambulante jeugdhulp wordt aanbesteed door middel van een dynamisch marktselectie-
systeem. In de kern komt dit erop neer dat aanbieders zich bij de gemeente kunnen aanmelden 
om in aanmerking te komen voor uitvoering van jeugdhulp. Als zij voldoen aan de kwaliteits-
eisen en akkoord gaan met de tarieven, mogen zij jeugdhulp uitvoeren in de regio WBO. Het 
Dynamisch Selectie Systeem staat de komende vier jaar open voor iedere aanbieder. Ook 
nieuwe aanbieders kunnen zo aan bod komen. Met behulp van het Dynamisch Selectie 
Systeem ontstaat een lijst met zorg-/hulpverleners. Generalisten en andere verwijzers kunnen 
bij het inzetten van jeugdhulp gebruik maken van deze lijst. Over het Dynamisch Selectie 
Systeem heeft overleg plaatsgevonden met jeugdhulpaanbieders. Naar verwachting zullen 
tussen de 150 en 200 ambulante aanbieders hiervan gebruik gaan maken. 

De verblijfszorg wordt in onze regio geboden door een klein aantal aanbieders. Voor deze 
zorgvormen wordt dan ook een ander aanbestedingssysteem gehanteerd. Met deze partijen 
worden één op één afspraken gemaakt voor de duur van drie jaar. Daarna kan nog twee keer 
met één jaar verlengd worden. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over prijzen en aantallen. 

Voor alle aanbieders van zowel ambulante als verblijfszorg geldt dat de zorg die voor  
1 januari 2015 is gestart in het nieuwe jaar wordt voortgezet. Jongeren hoeven dus niet te 
wisselen van jeugdhulpaanbieder. Ook jeugdhulpaanbieders zijn op die manier in 2015 voor 
een groot deel zeker van hun inkomsten. 

Inkoopadministratie
De administratie die hoort bij de jeugdhulpcontracten (denk met name aan de afhandeling van 
facturen en het opstellen van managementrapportages over de afgenomen zorg) heeft Breda in 
overleg met de regiogemeenten uitbesteed aan het WMO Kantoor. Dit is een externe organisatie 
die haar hoofdtaken, het uitvoeren van WMO administraties voor gemeenten, nu uitbreidt naar 
de uitvoering van administratieve processen in het kader van de Jeugdwet.

5
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Regionale verrekening
Bestuurlijk is besloten om binnen WBO af te rekenen op basis van eigen zorggebruik, waarbij 
vooralsnog afgezien wordt van het dempend effect. 

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet
Wanneer een jeugdige jeugdhulp nodig heeft, is het belangrijk om te weten onder wiens 
verantwoordelijkheid het kind valt. In deze context bedoelen we onder welke gemeente. 
Meestal is dat direct duidelijk, maar soms ligt het ingewikkelder. Het Rijk en de VNG hebben 
daarom gezamenlijk een stappenplan voor gemeenten ontwikkeld18. Door de stappen in het 
stroomschema te volgen, wordt duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is voor het 
bepalen en financieren van de benodigde jeugdhulp. 

De verantwoordelijke gemeente is in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. 
Als een jeugdige en zijn of haar ouders hulp nodig hebben, wordt eerst bekeken waar het 
gezag ligt. Daarna wordt vastgesteld wat het adres is. Zo wordt duidelijk welke gemeente 
verantwoordelijk is voor de desbetreffende jeugdige. Bij een verhuizing, wijziging in het 
gezag of als de jeugdige meerderjarig wordt, verandert de situatie. Voor de nieuwe situatie 
wordt vervolgens opnieuw met behulp van het stappenplan bepaald welke gemeente op dat 
moment de verantwoordelijke gemeente is. 

 5.2 Financiële kaders
Voor de decentralisatie van de jeugdzorg ontvangt Breda vanuit het Rijk voor 2015 € 40,3 
miljoen (septembercirculaire 2014)19. Het budget is zowel voor de zorgkosten zelf, de 
toegang als voor de uitvoeringskosten. 

Op basis van vastgestelde uitgangspunten in het beleidskader kan de volgende nadere 
specificatie van het budget van € 40,3 miljoen worden weergegeven:

Kosten zorg 85% € 34,3 miljoen

Kosten toeleiding 10% € 4 miljoen

Algemene kosten 5% € 2 miljoen

Totaal € 40,3 miljoen

Kosten zorg
Het grootste gedeelte (€ 24,7 miljoen) is gereserveerd voor de specialistische jeugdhulp welke 
regionaal wordt ingekocht. De overige middelen zijn gereserveerd voor generalistische hulp, 
pgb’s, landelijke functies (inclusief vertrouwenswerk) en onafhankelijk onderzoek.
Uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken worden uitgevoerd binnen het beschikbare 
budget. Voor het geval de invoeringsfase duurder uitvalt dan voorzien en in deze periode 
zorg niet gewaarborgd kan worden, is binnen het weerstandsvermogen een risicoreservering 
voor de drie decentralisaties van € 20 miljoen gevormd.

Kosten toeleiding
Deels zullen de middelen lokaal worden ingezet voor de toegang tot zorg en deels regionaal 
voor de spoedeisende zorg, plaatsingscoördinatie JeugdzorgPlus en Veilig Thuis.

Algemene kosten
Onder de algemene kosten vallen zowel onze eigen ambtelijke organisatiekosten, ons 
aandeel in de regionale uitvoeringskosten en bijdrage in de landelijke uitvoeringskosten. 
Onder de algemene kosten is tevens een vrije ruimte van € 0,8 miljoen opgenomen om 
knelpunten te kunnen op vangen bij de nadere uitwerking van het budget. 

18  Factsheet Woonplaatsbeginsel. Ministerie van VWS, Ministerie van VJ & de VNG. 

19  Het totaal beschikbare budget in 2015 zal iets hoger liggen dan € 40,3 miljoen vanwege de te innen ouderbijdragen.
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 5.3 Ouderbijdrage 
In de Jeugdwet is vastgelegd dat voor alle jeugdhulp waarbij een jongere een etmaal of een 
deel daarvan bij een pleegouder of in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder 
verblijft, een ouderbijdrage verschuldigd is. Ouders van wie de kinderen buiten het gezin 
worden verzorgd, hebben minder kosten voor het opvoeden en opgroeien van deze jeug digen 
waardoor de bijdrage gerechtvaardigd is. Dit is een verruiming van de situatie voor 2015, 
omdat onder jeugdhulp in 2015 bijvoorbeeld ook verblijf (gedurende een etmaal of een 
dagdeel) in een Ggz-instelling valt. 
Gemeenten leggen de ouderbijdrage vanaf 1 januari 2015 op, maar het CAK stelt de hoogte 
vast en int de bijdrage. Dit is zowel voor de gemeenten als het CAK een nieuwe taak, wat 
vraagt om een goede samenwerking. 

De ouderbijdrage wordt in onze gemeente opgelegd via het CJG. Als er sprake is van een te 
betalen ouderbijdrage worden ouders daarover in de beschikking geïnformeerd. Voor de 
ouderbijdrage is het woonplaatsbeginsel van toepassing: de gemeente waarin de ouder-
bijdrage-plichtige woonachtig is, is verantwoordelijk voor de aanlevering van de gegevens 
aan het CAK. Aan de hand hiervan stelt het CAK de hoogte van de ouderbijdrage vast en 
factureert het bedrag aan de ouderbijdrage-plichtige. De geïnde ouderbijdragen worden ten 
slotte afgedragen aan de desbetreffende gemeente. De uitvoeringskosten van het CAK 
worden door het Rijk betaald. In het Besluit Jeugdwet20 staan de tarieven en de bepalingen 
over de ouderbijdrage die het CAK kan opleggen. Dit betreft de betalingstermijn, het 
moment van vaststelling en de mogelijkheid om de ouderbijdrage te herzien. 

20  Besluit Jeugdwet; te vinden op www.voordejeugd.nl.
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Monitoring en
verantwoording

Binnen de Gemeente Breda en de regio WBO is de transitie jeugdhulp en de voorbereiding op 
de transformatie in volle gang. Om de transitie te kunnen volgen is er bij gemeenten 
behoefte aan sturings- en beleidsinformatie. Deze informatie zou in 2015 actief verzameld 
moeten gaan worden. Zowel landelijk als regionaal zijn er ontwikkelingen die inspelen op de 
informatiebehoefte bij gemeenten. 

Het periodiek informatie verzamelen over de resultaten van het jeugdbeleid heeft als 
belangrijkste doel om gemeenten (bestuurders, ambtenaren en raadsleden) inzicht te geven 
op de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp en de (gemeentelijke) resultaten, zodat hierop 
sturing kan plaatsvinden.

 6.1 Structuur van een monitor 
Een monitor bestaat uit verschillende soorten indicatoren. In de onderstaande ‘schietschijf’ 
zijn de verschillende typen weergegeven.

outcome

output

Througput/processen

Input/organisaties
Bij de input-indicatoren gaat het om de 
randvoorwaarden waaronder de jeugdhulp 
medewerkers hun werk uitvoeren. 
Wanneer we het hebben over throughput-
indicatoren gaat het om de werkprocessen 
van de medewerkers, hoe verloopt de 
samenwerking, intern en extern, welke 
knelpunten zij ervaren enz. Bij de output-
indicatoren gaat het bijvoorbeeld om aantal 
geleverde diensten of doorlooptijden. Bij de 
outcome-indicatoren gaat het om gegevens 
die iets zeggen over het resultaat van de 
interventies en diensten die Jeugdhulpmede-

werkers leveren aan gezinnen. Voorbeelden hiervan zijn klanttevredenheid en de mate waarin 
gezinnen zijn geholpen of hun problemen zijn afgenomen of gestabiliseerd. 

 6.2 Lokale ontwikkelingen
Binnen het CJG Breda is al een monitor ontwikkeld die op dit moment aangepast wordt aan 
de landelijke vereisten. Denk hierbij aan het gebruik, klanttevredenheid en doelmatigheid. 
Hierbij zal het registratiesysteem Gezin in beeld (Kedo) gebruikt gaan worden. De inrichting 
van dit systeem wordt afgestemd met de landelijke ontwikkelingen, waarbij gestreefd wordt 
om voor de landelijke dataset (zie 6.3) een uniforme inrichting te maken.

Ervaring leert dat het goed is om de ontwikkeling van de monitor gelijk bij de start van een 
team mee te laten lopen. Op dit moment loopt de uitvoering van een proefmeting beleidsin-
formatie jeugd. De proefmeting heeft tot doel om te toetsen op:
• de uitvoerbaarheid van de gegevensverzameling;
• de bruikbaarheid voor bestuurders en ambtenaren.
 
Binnen de proefmeting worden outputgegevens (aantal zorgtrajecten, doorlooptijden, 
wachttijden en klantkenmerken) en outcomegegevens (uitval, klanttevredenheid en doel-
realisatie) van diverse zorgaanbieders verzameld. Van deze gegevens wordt een voorbeeld-
rapportage gemaakt die medio december besproken wordt met verschillende gebruikersgroe-
pen, zoals bestuurders, ambtenaren en raadsleden. Op basis hiervan worden de gewenste 
maatschappelijke resultaten, de doelstellingen en de bijbehorende indicatoren benoemd. Een 
voorbeeld van deze sturingslogica vindt u terug in bijlage 2. Deze beleidsdoelen en indicatoren 

6
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moeten nog verder ontwikkeld en smart gemaakt worden. 
De proefmeting voeren we uit in samenwerking met de regio West Brabant West. Daarbij zijn 
deze regio’s ook een pilot voor het landelijke traject van het Nederlands jeugdinstituut (NJI) 
voor de ontwikkeling van outcome-indicatoren. Binnen de proefmeting maken we een opzet 
het monitoren van de werkprocessen (throughput) en randvoorwaarden (input). In januari 
2015 wordt een advies geschreven voor de doorontwikkeling van de monitor op basis van 
ervaringen en aansluitend de landelijke ontwikkelingen.

 6.3 Landelijke ontwikkelingen
Zowel landelijk als regionaal zijn diverse organisaties bezig met het ontwikkelen van prestatie-
indicatoren. We schetsen hier drie belangrijke ontwikkelingen:

1. Landelijke Dataset beleidsinformatie Jeugd (www.voordejeugd.nl)
Deze data set is ontwikkeld door de ministeries van V en J, VWS en de VNG. Dit is een 
gestandaardiseerde dataset die door jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen op 
persoonsniveau moet worden aangeleverd. Deze informatie dient geleverd te worden aan het 
CBS, die analyseert en op gemeentelijk niveau rapporteert op de CBS-website ‘statline’. 

Jeugdhulpaanbieder Gecertificeerde instellingen

Per jeugdige: Per jeugdige:

BSN BSN

Geboortedatum Geboortedatum

Geslacht Geslacht

Postcode Postcode

Type ingezette jeugdhulp Type maatregel

Startdatum jeugdhulp Startdatum maatregel

Einddatum jeugdhulp Einddatum maatregel

Verwijzer Datum uitspraak

Wijze van afsluiten jeugdhulp Datum eerste contact

Reden beëindiging maatregel

Inzet erkende interventie ja/nee

2.  Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein
Door de VNG, KING en in samenwerking met het NJI is de gegevensset gemeentelijke 
monitor sociaal domein ontwikkeld. Deze monitor is bedoeld om door de gemeente periodiek 
verzameld te worden om zo de transitie en transformatie in het sociale domein te volgen. Om 
een idee te geven wat de monitor inhoudt geven we hieronder een kort overzicht van de 
gegevensset. 

1.  Gebruik in het sociaal domein: inzicht van het gebruik, stapeling van gebruik, 
 verwijzingen, en de beweging (verschuiving en uitstroom) in de piramide van zorg en 
ondersteuning – van zwaar naar basis en inzicht in de kosten.

2.  ‘Early warning items’: inzicht in de belangrijkste risicogroepen/voorspellers van 
zorggebruik en bieden focus waar interventies op gericht moeten worden (bijvoor-
beeld: registratie vroegtijdig schoolverlaten, aantal meldingen bij Veilig Thuis en 
aanraking politie).

3.  Cliëntervaring en toegankelijkheid: inzicht van de perceptie van de dienstverlening. 
Betreft een subjectieve meting. Zowel voor de Wmo als voor de jeugd zijn er landelijke 
trajecten opgezet om het cliëntervaringsonderzoek te ontwikkelen. Vanuit VISD wordt 
hierop aangesloten.

4.  Profiel gemeente/wijk/kern: geeft inzicht in (wijk)kenmerken en de opbouw van de 
bevolking. Hierdoor is een vergelijking tussen gemeenten mogelijk.
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3. Ontwikkeling outcome-indicatoren 
Het Nederlands Jeugd Instituut heeft vanuit de VNG en het ministerie van VWS de opdracht 
gekregen om indicatoren te benoemen en uit te werken voor de outcome van de jeugdhulp. 
Het NJI heeft hiervoor een traject lopen met verschillende pilotregio’s in het land. De 
Gemeente Breda en de regio West-Brabant zijn een pilotregio binnen dit traject.
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7Communicatie en  
voorlichting

De communicatie rondom de jeugdhulp en in lijn hiermee ook van de overige decentralisaties 
kent een aantal mijlpalen. 

2014; Jaar van informeren 

Benutten van algemene communicatiekanalen en het netwerk
Vragen en antwoorden lopen niet geheel met elkaar in de pas; dat is een feit in de rollercoaster 
waarin de decentralisaties zich nu bevinden. Om enige onrust en onduidelijkheid te voorkomen, 
is het belangrijk dat de actuele informatie terecht komt bij degenen die betrokken zijn. Jeugd 
en ouders die momenteel jeugdhulp ontvangen, zijn hoogstwaarschijnlijk benieuwd naar de 
directe consequenties voor zichzelf: houden ze bijvoorbeeld dezelfde begeleider als voorheen? 
En waar moeten zij in de toekomst terecht met hun hulpvragen? Om de vragen goed te 
beantwoorden en jeugd en ouders te informeren, worden er verschillende mediale middelen 
ingezet. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende informatiemogelijkheden: 
•  Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de informatie naar jeugd, ouders en belang-

hebbenden.  
•  Afstemming over de wijze waarop communicatie plaatsvindt en wie wat doet tussen de 

betrokkenen onderling en met de andere decentralisaties binnen het sociale domein. Dit 
gebeurt mede via de digitale nieuwsflits en diverse georganiseerde afstemmingsmomenten. 

•  Communicatie over de wijze waarop de toegang naar hulp is geregeld en over een 
‘onafhankelijk punt’ waar (hulp-)vragen en verbetervoorstellen worden opgenomen. 

• Thematische informatie in huis-aan-huisbladen, zoals de Bredase Bode. 
•  De website van de gemeente is de plek waar alle informatie te vinden is. Een regelmatige 

update van nieuwe informatie vindt onder andere plaats via de lokale media, de digitale 
nieuwsflits en reguliere persbriefing. 

•  Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van wat er is, bijvoorbeeld via de 
landelijke campagnes.

Persoonlijke informatie 
In november worden jeugd en ouders, die al gebruik maken van de jeugdhulp, middels een 
brief geïnformeerd over de directe gevolgen van de decentralisatie. Wanneer zij bellen naar de 
gemeente worden zij verwezen en doorverbonden met het CJG Breda; de plek waar jeugd en 
ouders terecht kunnen met hun vragen rondom de veranderingen in de jeugdhulp. Daarnaast 
nemen professionals een belangrijke rol in om jeugdigen en hun ouders te informeren tijdens 
het reguliere, persoonlijke contact. Samen met partners is dit proces in gezamenlijkheid 
vormgegeven. 

2015; Jaar van transformatie en inspiratie
Een belangrijk doel van de decentralisatie is het bevorderen van participatie en de betrokken-
heid van burgers. De mogelijkheden van jeugd en ouders zelf, in combinatie met de sociale 
omgeving en wanneer nodig met vrijwilligers, is een startpunt voor de vormgeving hiervan. 
Natuurlijk is er ook professionele hulp als dat nodig is. Samen met de stad en de partners uit 
alle decentralisaties zal gekeken worden hoe deze transformatie gezamenlijk vorm te geven. 

De menselijke maat voorop
Communicatie draagt bij aan een verandering in denken doen. Een van de middelen die al via 
de gemeentelijke website wordt ingezet zijn verhalen van burgers uit Breda en regio. In het 
sociaal domein gaat het om mensen en achter ieder mens zit een verhaal. Het vertellen van 
deze verhalen zet de menselijke maat voorop en dient als input om elkaar te verrijken. De 
verhalen hebben een tweeledig doel. Enerzijds bewustwording van professionals: voor wie doen 



38Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2015

zij het allemaal en voor wie kunnen zij het verschil maken. Anderzijds voor de hulpvrager en zijn 
omgeving: als inspiratiebron of om te spiegelen. De verhalen geven inzicht in de ervaringen van 
jeugd en ouders met de jeugdhulp en brengen tegelijkertijd de veerkracht van mensen en hun 
netwerk in beeld. De verhalen leveren gezamenlijk input om te zorgen dat een ieder stilstaat bij 
waar het nu echt om gaat: de mens in zijn kracht, voor elkaar en met elkaar. 

Samen met het veld
De focus ligt op het gezamenlijk vormgeven van de transformatie en het verdere communicatie-
proces: in gesprek met de stad, betrokken partijen, bestuurders en vooral met jeugd en ouders 
zelf. Daarbij wordt ook gekeken hoe landelijke campagnes en lokale informatie elkaar kunnen 
versterken. Dialoog met hulpverleners en hulpvragers heeft als doel om samen te leren, elkaar 
te verrijken en samen te werken op het gebied van de jeugdhulp om te komen tot een optimaal 
opvoed- en opgroeiklimaat in Breda. Cliëntenraden en vrijwilligers mogen daarbij niet vergeten 
worden. De volgende uitgangspunten staan hierbij voorop: 
A. Bouwen aan een community; 
B. aansluiten bij wat er al is; 
C. inspireren en delen;
D. het organiseren van online en offline ontmoetingsmomenten met de stad. 
Zo willen we zorgen dat het communicatieproces iets gezamenlijks wordt en terug te voeren is 
naar de menselijke maat van hulpvragers en -verleners.
De focus ligt ten slotte op het gezamenlijk vormgeven van de transformatie en het verdere 
communicatieproces: in gesprek met de stad, betrokken partijen, bestuurders en vooral met 
jeugd en ouders zelf. Cliëntenraden en vrijwilligers mogen daarbij niet vergeten worden. De 
volgende uitgangspunten staan hierbij voorop: bouwen aan een community, aansluiten bij 
wat er al is en vooral inspireren en delen. Via diverse online en offline ontmoetingsmomenten 
willen we dit realiseren, bijvoorbeeld via regelmatige bijeenkomsten, chatsessies en werk-
bezoeken.
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Bijlage 1

Schema Jeugdhulp Breda
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Bijlage 2

Voorbeeld van een maatschap pelijk resultaat met 

daar aan gekoppelde beleidsdoelen en indicatoren



44Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2015




	Inhoud
	Voorwoord
	1 Inleiding
	1.1 Waarom dit uitvoeringsplan?
	1.2 Achtergrond Decentralisatie Jeugdzorg
	1.3 Transitie en transformatie
	1.4 Aansluiting binnen het sociaal domein

	2 Preventie en Jeugdhulp
	2.1 Preventieve vormen van Jeugdhulp
	2.2 Het CJG
	2.3 Individuele en overige voorzieningen
	2.4 Vrijwillige en gedwongen jeugdhulp

	3 Toegang tot jeugdhul
	3.1 Toegang
	3.2 Toegang tot jeugdhulp door het CJG
	3.3 Rol van de huisarts
	3.4 Veilig Thuis (AMHK)
	3.5 Rol van de Kinderrechter en gecertificeerde instellingen
	3.6 Toeleiding naar crisishulp
	3.7 Rol regionaal adviesteam
	3.8 Inzet persoonsgebonden budget (pgb)

	4 Inrichting en organisatie  van jeugdhulp
	4.1 Inrichting CJG Breda
	4.2 Informatiesystemen en privacy
	4.3 Bezwaar en beroep
	4.4 Klachten
	4.5 Verbeterpunt voor nieuwe ideeën
	4.6 Vertrouwenspersoon
	4.7 Rol inspectie bij kwaliteit jeugdhulp

	5 Inkoop en middelen
	5.1 Inkoop en bekostiging 
	5.2 Financiële kaders
	5.3 Ouderbijdrage

	6 Monitoring en verantwoording
	6.1 Structuur van een monitor 
	6.2 Lokale ontwikkelingen
	6.3 Landelijke ontwikkelingen

	7 Communicatie en  voorlichting
	Bijlage 1
	Bijlage 2



