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Voorwoord
Voor u ligt het meerjaren beleidskader Jeugd. De transitie Jeugd vraagt om een duurzame visie op
jeugdhulp in de Kempengemeenten. Gemeenten zijn op dit moment al verantwoordelijk voor het
jeugdbeleid. Door decentralisatie van bevoegdheden op een breed terrein beschikken wij straks over
instrumenten om een samenhangende en vernieuwende aanpak te ontwikkelen.
De uitgangspunten voor de transitie jeugdhulp zijn gebaseerd op het landelijke beleidskader en het
regionale beleidskader ’21 voor de jeugd’. Daarnaast hebben de gemeenteraden ook onze eigen
Kempische kaders vastgesteld. Dat is gebeurd via de kaderstellende notitie ‘De basis voor andere
jeugdzorg’. Dichtbij, in samenhang, en effectief’. In het najaar van 2013 is vervolgens
Dienstverleningsmodel Jeugd opgesteld, waarin kaders zijn weergegeven over hoe wij de
dienstverlening in de Kempen willen gaan regelen. Dit model is door de colleges vastgesteld en komt
in onderstaand meerjaren beleidskader terug in hoofdstuk 4 ‘Hoe gaan we het organiseren’.
Om de overgang van de transitie Jeugd soepel te laten verlopen, investeren de Kempengemeenten
samen met CJG- en zorgpartners in samenwerking en kennisdeling. Zo blijft de ervaring van
professionals bij het inzetten van passende hulpverlening behouden voor de toekomst. Al in 2012 zijn
we via de pilot “Andere Jeugdzorg” van start gegaan om de zorg voor jeugd dichtbij gezinnen te
organiseren, te zorgen voor kortere lijnen en meer nadruk op de eigen kracht van ouders en kinderen.
In 2014 gaan de Kempengemeenten vroegtijdig experimenteren met het inzetten van enkelvoudige
ambulante ondersteuning aan gezinnen.
Voor dit meerjaren beleidskader is tijdens Kempische krachtsessies input opgehaald bij CJG partners,
aanbieders, scholen, huisartsen, Wmo-adviesraden en inwoners. Quotes van hen vindt u op
verschillende plaatsen in dit meerjaren beleidskader terug. U kunt ze herkennen aan de blauwe
kaders waarin ze zijn geplaatst.
De transitie en transformatie van jeugdhulp zien wij als een serieuze opgave om samen te werken aan
passende ondersteuning voor jeugdigen en hun ouders: “dichtbij, in samenhang, en effectief”.
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1. Toelichting op het beleidskader
· Waarom dit beleidskader?
Dit meerjaren beleidskader Jeugdhulp in de Kempengemeenten is bedoeld voor ouders, opvoeders,
1
2
gezinnen en jeugdigen in de Kempen en voor alle partijen die een rol hebben in de jeugdhulp in de
Kempen.
Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en ondersteuning. Het Rijk heeft
besloten om per 1 januari 2015 alle jeugdzorgtaken te decentraliseren naar gemeenten. Gemeenten
kunnen de zorg voor jeugd volgens het Rijk herkenbaarder, dichterbij en minder bureaucratisch
organiseren. Gemeenten krijgen de opdracht zich voor te bereiden op de overname en inrichting van
3
nieuwe jeugdhulp taken, een besparing te verwezenlijken en een transformatie te realiseren. Dit
meerjaren beleidskader beschrijft hoe de overheveling van taken met betrekking tot jeugdhulp en
ondersteuning plaatsvindt binnen de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De
Mierden (hierna: Kempengemeenten of Kempen).
Om de ondersteuning voor jeugd op lokaal niveau goed in te richten is een omslag nodig:
• een omslag (transformatie) naar meer preventie en eerdere ondersteuning
• uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders
• minder snel medicaliseren van problemen
• een meer integrale aanpak met betere samenwerking rond gezinnen en (jeugd)hulp op maat

Jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van gemeenten bestaat uit:
1°. Ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen,
stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen,
psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of
opvoedingsproblemen van ouders;
2°. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van
jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een
psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en
3°. Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging, gericht
op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of
zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien
jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in
het kader van jeugdstrafrecht.

In nauwe samenhang met de nieuwe taken voor jeugdhulp vindt ook de invoering van de Wet
4
Passend Onderwijs, de overheveling van delen van de AWBZ (functie extramurale begeleiding) naar
5
de Wmo en de invoering van de Participatiewet plaats. Wanneer gemeenten verantwoordelijk zijn
voor de nieuwe taken kunnen ze in samenhang de vragen van het kind en zijn of haar ouders in beeld
6
brengen en zorgen voor passende ondersteuning . De verantwoordelijkheid voor Passend Onderwijs
ligt niet bij gemeenten maar bij Samenwerkingsverbanden voor het Primair Onderwijs en Voortgezet
Onderwijs.

1

Wanneer we het over gezinnen hebben, doelen we op alle mogelijke samenstellingen van huishoudens
Daar waar in dit meerjaren beleidskader jeugdigen, jongeren, kinderen genoemd worden, worden alle inwoners van -9
maanden tot 23 jaar bedoeld. In het wetsvoorstel Jeugd geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar als uitgangspunt voor jeugdhulp en
de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen. Voor jeugdreclassering geldt geen leeftijdsgrens. De bestaande
doorloopregeling uit de huidige Wet op de Jeugdzorg blijft gehandhaafd. Dat houdt in dat jeugdhulp in bepaalde gevallen kan
doorlopen tot 23 jaar als deze hulp niet onder een ander wettelijk kader wordt aangeboden (zoals de Zvw en AWBZ)
3
Met als resultaat een nieuwe opbouw van de ondersteuning en zorg voor jeugdigen en hun opvoeders binnen hun sociale
context, met waar nodig een integrale aanpak van de problematiek
4
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
5
Wet maatschappelijke ondersteuning
6
Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd "Geen kind buiten spel" van ministerie van VWS en VenJ, d.d. 27 april 2012
2
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· Welke kaders dienen als basis?
In het meerjaren beleidskader wordt het beleid op hoofdlijnen uitgezet binnen de kaders op landelijk,
regionaal en subregionaal (Kempisch) niveau. De volgende kaders gelden voor de Kempen:
Soort kader

Kaders




Landelijk
beleidskader

Regionaal
beleidskader:
voor de jeugd’

Kempische

’21

Terugdringen van de vraag naar jeugdzorg
Verbeteren van de toegankelijkheid van jeugdzorg, onder andere door
wachttijden zo beperkt mogelijk te houden en zorg in ieder geval direct
in te zetten in situaties van crisis en waar de veiligheid in het geding is
 Het versterken van de aanpak om kindermishandeling en seksueel
misbruik tegen te gaan
 Het realiseren van de afgesproken doorlooptijden op het terrein van
jeugdbescherming
Inhoudelijke regionale werkprincipes, die de Kempengemeenten samen met
de organisatorische uitgangspunten onderschrijven als regionale kaders:
 Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor het opgroeien en
de opvoeding van hun kinderen. Dit vraagt een constante inspanning
van ouders.
 De samenleving heeft een inspanningsverplichting om ouders aan te
spreken op hun verantwoordelijkheid en helpt daarbij.
 De leefomgeving van het kind (wijk, school, vrije tijd) is het fundament
bij het opgroeien en de ontwikkeling van kinderen.
 De nadruk ligt op normaliseren en niet op problematiseren.
 Opvoeden is normatief, bij risico’s wordt ingegrepen.
 Hulp die geboden wordt, is gericht op herstel van het normale leven
van kind en gezin.
 Ondersteuning moet gericht zijn op het versterken van de eigen kracht
en die van de omgeving (familie, wijk, school).
 Hulp wordt ingeroepen in de natuurlijke leefomgeving, het kind wordt
niet doorverwezen.
 Eén kind, één gezin, één plan, één coördinator.
Aanvullende organisatorische kaders:
 Een adequate vraaganalyse en risicotaxatie aan de 'voorkant’ door
professionals, die de juiste afweging kunnen maken of er een
vervolgtraject nodig is en welke zorg het best passend is.
 Optimale professionele handelingsruimte. Ruimte voor professionals,
om datgene te doen wat nodig is om vertrouwen te winnen, de eigen
kracht van de jeugdigen en/of opvoeders te versterken en daarmee
grip op het normale leven te herstellen en te optimaliseren.
 Eén coördinator, die samen met het gezin verantwoordelijk is voor het
opstellen en uitvoeren van een integraal (gericht op het hele sociale
domein) gezinsplan.
 Ondersteuning is zo ingericht dat met minder professionals meer
problemen aangepakt kunnen worden. De klantroute kent geen
overbodige schakels.

Onderstaande Kempische kaders zijn vastgesteld door de gemeenteraden
6
13.33986

aanvulling op grond
van “De basis voor
7
andere jeugdzorg” :

van de vier Kempengemeenten:
 De generalist is spin in het web, hij kijkt met een onafhankelijke blik.
 Specialisten worden alleen ingezet daar waar nodig. Generalistisch
waar mogelijk en specialistisch waar nodig.
 Generalisten werken proactief en vindplaatsgericht.
 Om de lokale kracht te benutten bij het signaleren en voorkomen van
problemen wordt uitgegaan van de vraag en de kracht van de burger
en de wijk. Samen maken zij de omslag van aanbod- naar vraaggericht
werken.
De gemeente Reusel-De Mierden heeft hierbij een amendement ingediend
8
welke is gehonoreerd

· Wat beschrijven we in dit beleidskader?
In de gehele Kempen gaan we uit van een positief opvoed- en opgroeiklimaat. Dit meerjaren
beleidskader geeft aan hoe de overheveling van taken met betrekking tot jeugdhulp en ondersteuning
plaatsvindt binnen de Kempengemeenten. De Jeugdwet verplicht gemeenten een beleidskader voor
de ondersteuning aan jeugdigen op te stellen. Dit beleidskader richt zich niet alleen op de transitie:
de feitelijke overheveling van taken, maar ook op de transformatie: een omslag in denken en doen.
In het nieuwe stelsel spreken we dan ook niet meer van “Jeugdzorg” maar van “Jeugdhulp (en –
ondersteuning)”.
· Hoe is dit kader tot stand gekomen?
Dit document is geschreven door de projectgroep Jeugdhulp binnen de Kempengemeenten. De basis
9
voor het beleidskader ligt in de huidige Jeugdwet , de vastgestelde beleidskaders, uitkomsten van
regionale werkateliers, cijfers over de huidige jeugdzorg in De Kempen en gesprekken met diverse
betrokkenen.
Zie voor de projectstructuur bijlage 1. Een belangrijke rol bij het tot stand komen van dit meerjaren
beleidskader moet worden toegekend aan de Kempische Krachtsessies, de bijeenkomsten met de
gemeenteraden, de opiniërende sessies met de WMO-adviesraden en alle inwoners van de
Kempengemeenten die op grond van hun ervaringen met jeugdzorg hun inbreng voor het plan hebben
geleverd(zie bijlage 2).
· Hoe verhoudt dit beleidskader zich tot de voorbereidingen op de transitie en transformatie?
Het Plan van Aanpak “Transformatie Jeugdhulp in De Kempen” dat aan dit beleidskader vooraf ging,
bestaat uit zes fases:
1. Initiatieffase, 2. Definitiefase, 3. Ontwerpfase, 4. Voorbereidingsfase, 5. Realisatiefase, 6. Nazorgfase.

Dit meerjaren beleidskader is het resultaat van de ontwerpfase (3). In de voorgaande fases is door de
verschillende Kempengemeenten een projectgroep ingericht en een projectleider aangesteld
(initiatieffase (1)) en is aan de hand van kaderstelling het “wat” bepaald middels de kaderstellende
10
notitie en het plan van aanpak Jeugdhulp in de Kempen (definitiefase (2)). Hierdoor is helder wat het
resultaat van de transitie en transformatie jeugdhulp moet zijn. In de ontwerpfase wordt het “hoe”
beschreven. Het ontwikkelde dienstverleningsmodel staat hierbij centraal en ook de (vertaling van de)
regionale transitiearrangementen.

7

Kaderstellende notitie De basis voor andere jeugdzorg in de Kempen- dichtbij, samenhangend en effectief, voorjaar 2013
Amendement Reusel-De Mierden: Middels collectieve preventieprogramma’s en preventieve ondersteuning dragen we er zorg
voor dat kinderen opgroeien in een stimulerende en zorgzame omgeving. Door inzet van generalisten, komen er minder
professionals in een gezin. Gebiedsgericht, dorpsgericht en samen werken met lokale netwerken. De route naar de specialist
mag geen overbodige schakels hebben en het streven is geen wachtlijsten te hebben (zie hoofdstuk 4). Bestuurlijk: bovenlokale
samenwerking alleen aangaan als dit leidt tot financiële en/of inhoudelijke meerwaarde en betere zorg (zie hoofdstuk 5).
Bestuurlijk: verantwoordelijkheden en budgetten zo laag mogelijk beleggen (zie hoofdstuk 7).
9
De tekst in het wetsvoorstel voor de Jeugdwet zoals ingediend bij de Tweede Kamer op 1 juli 2013 kan tijdens de behandeling
in de Tweede Kamer nog wijzigen door amendementen of nota’s van wijzigingen
10
Kaderstellende notitie De basis voor andere jeugdzorg in de Kempen- dichtbij, samenhangend en effectief, voorjaar 2013
8
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Vanaf begin 2014 wordt gewerkt aan de voorbereidingsfase (4) door het opstellen van een nieuwe
11
begroting, het uitwerken van de verordening en het realisatieplan. De tweede helft van 2014 staat in
het teken staan van de realisatiefase (5). In deze fase krijgt het inkoopproces vorm en wordt de
begroting voor 2015 vastgesteld. Vanaf 1 januari 2015 treedt de nazorgfase (6) in, waarbij er aandacht
is voor het borgen van de inhoudelijke omslag, zowel bij de Kempengemeenten als de betrokken
partners.
· Waarom een gezamenlijk beleidskader voor de Kempengemeenten?
Om de verantwoordelijkheden die gemeenten per 2015 krijgen kwalitatief goed te kunnen organiseren,
moet er samengewerkt worden tussen de gemeenten. Dit doen we zowel in de regio Zuidoost-Brabant
als binnen de Kempengemeenten. Eén Kempengemeente is te klein om de doelgroep in totaliteit (van
licht tot zeer zware complexe hulpvragen) goed te kunnen bedienen. Bovendien is in de Jeugdwet
opgenomen dat bovenlokale samenwerking voor de zwaardere, specialistische vormen van hulp wordt
vereist. Daarnaast is ook samenwerking nodig op de gebieden jeugdbescherming, jeugdreclassering,
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld.
In de voorbereidingen bundelen we expertise op strategisch, tactisch en waar mogelijk op
operationeel niveau. Door het bundelen van de krachten van de Kempengemeenten wordt de kwaliteit
12
van de dienstverlening versterkt en de continuïteit gewaarborgd .
· Voor welke termijn is dit kader opgesteld?
Zowel de wetgeving als de invulling in de praktijk door gemeenten is volop in beweging. Het
beleidsplan geldt voor een periode van hoogstens vier jaar. De gemeenteraden van Bergeijk, Bladel,
Eersel en Reusel-De Mierden stellen daarom een meerjarig beleidskader 2015-2019 vast. Na twee
jaar worden de resultaten en inzet geëvalueerd.
· Hoe is dit beleidskader opgebouwd?
In dit beleidskader wordt ingegaan op de vraag wat de huidige situatie is (hoofdstuk 2), wat er bereikt
moet worden (hoofdstuk 3), hoe dit georganiseerd wordt (hoofdstuk 4) en met wie (hoofdstuk 5), hoe
de juiste kwaliteit wordt geborgd (hoofdstuk 6) en welke financiële middelen worden ingezet
(hoofdstuk 7).

11

In deze verordening staan regels opgenomen rondom te verlenen van individuele voorzieningen en overige voorzieningen.
Belangrijke aspecten in dit kader zijn resultaatgerichte compensatie, gespecialiseerde zorg (verwijzing: door wie en hoe),
toegang, kwaliteit, inspraak, PersoonsGebondenBudget (PGB), inkoop en sturing, vertrouwenspersoon en eigen bijdrage
(ouderbijdrage)
12
Kaderstellende notitie De basis voor andere jeugdzorg in de Kempen- dichtbij, samenhangend en effectief, voorjaar 2013
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2. Wat betekent de overheveling van jeugdhulp voor de Kempen?
· Welke taken komen wanneer over en om hoeveel inwoners en om welk budget gaat het?
Om goed in te kunnen spelen op de verantwoordelijkheden die naar de gemeenten komen, is inzicht
in doelgroepen, voorzieningen en budgetten van belang. Hoe gaat het met de jeugd in de
Kempengemeenten en welke ondersteuning is in het verleden ingezet voor onze inwoners? Hier volgt
een totaaloverzicht van alle taken en aantallen. In 2015 krijgen gemeenten het historisch budget
toegekend van de jeugdzorgvoorzieningen die overgaan naar de gemeenten. Gemeenten zijn immers
verplicht lopende contracten in 2015 over te nemen en hiervoor moeten zij uiteraard beschikken over
voldoende middelen.
· Waar zijn onderstaande gegevens op gebaseerd?
In onderstaand totaaloverzicht zijn de gegevens opgenomen op grond waarvan de verdeling van het
macrobudget zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2013, heeft plaatsgevonden. Hierbij is
gekeken naar het historische zorggebruik in 2011 en/of 2012. De nu bekende te verdelen
13
jeugdzorgmiddelen zijn gebaseerd op de jeugdzorggegevens uit 2011 .
In bijlage 3 wordt een toelichting gegeven op gegevens van zorggebruik. Het PON (provinciaal
14
kennisinstituut op het sociale en culturele domein) heeft hiervoor onderzoek verricht naar het gebruik
van gespecialiseerde jeugdzorg in de SRE-regio en het beroep op het voorliggende veld in de
Kempengemeenten. In bijlage 11 worden de gegevens weergegeven die gebruikt zijn voor het
bepalen van het macrobudget (decembercirculaire 2013). De discrepantie in de weergegeven
gegevens tussen bijlage 11 en bijlage 3 heeft te maken met verschillende registratiesystemen en
uitgangspunten.

13

Met uitzondering van gegevens over het gebruik van zorg voor psychische problemen, gefinancierd op basis van de Zvw
(2010), gegevens aantal meldingen bij AMK (2010), gegevens over zorg in natura AWBZ (2012), gegevens over gebruik
JeugdzorgPlus (2012).
14
De onderzoeksrapportages ‘Jeugd in cijfers’ en ‘Jeugdzorg in beweging’ van het PON zijn te raadplegen via de website
www.hetpon.nl
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· Een overzicht van taken, inwoners, verstrekte voorzieningen en budgetten
Over welke overheveling
van
verantwoordelijkheden
(en taken) gaat het?

Vanaf wanneer gelden de
verantwoordelijkheden?
Om hoeveel inwoners
gaat het?

Hoeveel
indicaties/trajecten zijn in
het verleden verstrekt per
15
zorgvorm ?
Peiljaar: 2011 en 2012

Hoeveel
cliënten
ontvingen
via
de
gemeente al basiszorg in
het voorliggend veld?
Peiljaar: 2012
Welk budget ontvangen
wij voor de uitvoering?

Wat betekent de
invoering van deze
verantwoordelijkheid
begrotingstechnisch?

1. Specialistische jeugd- en opvoedhulp (Provinciale Jeugdzorg);
2. Jeugdreclassering;
3. Jeugdbescherming;
4. AMK: Advies en Meldpunt Kindermishandeling gaat samen met
Steunpunt Huiselijk Geweld onder de Wmo vallen;
5. Jeugd GGZ: Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg;
6. Jeugd VB: Jeugd Verstandelijke Beperking.
Beoogde datum is 1 januari 2015.
Het aantal inwoners is niet exact te zeggen; wel weten we dat er
ongeveer 3%- 5% indicaties/trajecten zijn op ongeveer 18.507 jongeren
(tot 18 jaar) in de Kempengemeenten. Dit betreft ongeveer 555 tot 925
jeugdigen. We kunnen niet exact aangeven om hoeveel unieke jeugdige
inwoners het gaat, omdat bestanden op inwonerniveau ontbreken.
 Specialistische jeugd- Totaal: 130
en opvoedhulp:
Alleen ambulante zorg: 95
Verblijf accommodatie deel/voltijd: 10
Verblijf pleegzorg: 35
 Jeugdreclassering:
15
 Jeugdbescherming:
90
 AMK:
40 gemelde kinderen
 AWBZ-jeugdzorg:
Totaal: 375
Zorg aan jeugd zonder verblijf: 355
Zorg aan jeugd met verblijf: 20
 ZVW-jeugdzorg:
Totaal: 1030
Gebruik:
Jeugd-GGZ eerste lijn: 410
Jeugd-GGZ tweede lijn zonder verblijf:
660
Jeugd-GGZ tweede lijn met verblijf: 5
16
 Jeugd-VB
Geen volledige gegevens beschikbaar
 0 – 4 jaar
3223 (via het consultatiebureau/ZuidZorg)
 4 – 19 jaar
2412 (jeugdgezondheidszorg/GGD)
654
(aanvullende
onderzoeken
op
indicatie)
 0 – 23 jaar
517 (licht pedagogische hulp/Lumens)
2015:
€
9.131.640
(decembercirculaire
2013)
na
aftrek
decentralisatiekorting.
Gemeente Bergeijk: € 2.477.973
Gemeente Bladel: € 2.673.026
Gemeente Eersel: € 2.358.473
Gemeente Reusel-De Mierden: €1.622.168
Toename van de begroting van gemeenten (er komen middelen bij).
Echter de uitgaven zullen naar verwachting minstens net zoveel stijgen.
Op de gemeentebegroting zal het aandeel van inkomsten en uitgaven in
het sociale domein stijgen.

15

Zie ook bijlage 11 waarin het overzicht per gemeente wordt weergegeven op basis van de CBS gegevens zie ook
http://jeugdstatline.cbs.nl/JeugdMonitor/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=20127NED&D1=a&D2=0&D3=a&HD=1312090749&HDR=G2&STB=G1,T
16

De gegevens die zorginstellingen hebben aangeleverd over aantallen jeugdigen LVB zijn onvolledig. Wel is bekend dat MEE
in totaal 280 jeugdigen cliënten (0 – 23 jaar) in de Kempengemeenten met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke
beperking of een stoornis in het autistisch spectrum
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3. Wat willen we bereiken?
· Hoe ziet de gewenste toekomstsituatie er uit?
We werken aan een aantal systeemdoorbraken in het jeugdstelsel. Daarmee verbeteren we
hulpverlening en ondersteuning voor Kempische gezinnen dichtbij, in samenhang en effectief.
Hiermee willen we bereiken dat meer kinderen opgroeien in een kansrijk en veilig thuis tot zelfstandige
burgers die actief deelnemen aan de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn.
De ouders zijn de belangrijkste opvoeders, maar ook het netwerk rondom een gezin bepaalt mede het
verloop van de opvoeding. Als steun vanuit de leefomgeving niet voldoende is, kunnen ouders en
17
jeugdigen een beroep doen op professionele hulpverlening . De rode draad voor het
dienstverleningsmodel is net als bij de inhoudelijke kaders, het richten op dichtbij, in samenhang en
effectief.
· Wat bedoelen we met dichtbij, in samenhang en effectief?

Dichtbij
Hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun gezinnen moet voor iedereen gemakkelijk
toegankelijk zijn. Of het nu gaat om kleine vragen over opvoeding of om gezinnen met
grotere problemen. Daarom wil de landelijke overheid, maar ook de Kempen, de
ondersteuning en zorg voor jeugd dichtbij het kind organiseren. Soms hebben ouders of
kinderen professionele hulp nodig. Die ondersteuning of zorg moet behalve zo dicht mogelijk
bij het kind of de jongere, ook zo kort mogelijk duren en zo licht mogelijk zijn.

In samenhang
Bij het verhelderen van de vraag wordt de eigen kracht en het sociale netwerk in beeld
gebracht. Daarop wordt een samenhangend aanbod geboden. De financiering en de
aansturing wordt een verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit maakt een integrale,
samenhangende aanpak mogelijk. Hierbij komt de nadruk op een preventief en laagdrempelig
aanbod te liggen, waarbij de veiligheid van de jeugdige ten alle tijden geborgd dient te zijn.
Dit is gebaseerd op de vraag naar ondersteuning en op een goede
verbinding met zwaardere vormen van ondersteuning, waar nodig.

Effectief
Het gaat vooral om de effectiviteit van de ondersteuner. Algemene hulpverleningsprincipes,
zoals zorgen voor een goede kwaliteit van de relatie cliënthulpverlener en op een
gestructureerde manier werken, bepalen in hoge mate de effecten van de hulp.
De toegevoegde waarde van specifieke hulpverleningsmethoden zijn vaak gering.
Door binnen de dienstverlening vooral te focussen op de goede kwaliteit van
hulpverlener en de werkprocessen zoals één gezin, één plan, zijn we binnen de
Kempen van mening zo effectief mogelijk te kunnen ondersteunen.
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· Wat bedoelen we met de verschillende Kempische kaders?
Zoals in hoofdstuk 1 is benoemd, zijn naast de landelijke en regionale uitgangspunten, door de
verschillende Kempengemeenten vier aanvullende kaders vastgesteld. Deze worden hieronder
toegelicht.
1. De generalist is spin in
het web, hij kijkt met een
onafhankelijke blik.

2. Specialisten worden
alleen ingezet daar waar
nodig. Generalistisch waar
mogelijk en specialistisch
waar nodig.
3. Generalisten werken
proactief
en
vindplaatsgericht.

4. Om de lokale kracht te
benutten bij het signaleren
en
voorkomen
van
problemen
wordt
uitgegaan van de vraag en
de kracht van de burger en
de wijk. Samen maken zij
de omslag van aanbodnaar vraaggericht werken.
5. Aanvullende kaders
18
Reusel-De Mierden

De generalist bekijkt eerst welke mogelijkheden het gezin zelf heeft, welke eigen
kracht er is (in de omgeving) en wat daarbij mogelijk extra nodig is aan hulp. De
generalist trekt samen met het gezin op als casemanager. Hij analyseert de vraag,
biedt zelf (niet-specialistische) hulp en stemt alle hulp op elkaar af. Om een
onafhankelijke blik te waarborgen, is de generalist niet gebonden aan een
organisatie die specialistische zorg levert.
We willen de instroom in de gespecialiseerde zorg verminderen en de uitstroom
bevorderen. Goed toegeruste generalisten kunnen problemen in een vroeg
stadium herkennen, zodat escalatie van problemen wordt voorkomen. Dit betekent
dat zij (h)erkennen wanneer een hulpvraag de eigen mogelijkheden overstijgt of de
veiligheid van jeugdigen in het geding is. Als dit meteen duidelijk is, moet snel
worden overgeschakeld op de inzet van specialistische zorg of drang en dwang.
Met name in de Kempen blijken inwoners vaak pas op een (te) laat moment hulp in
te roepen. Een proactieve houding, vindplaatsgericht, is vereist om gezinnen te
ondersteunen bij hun problematiek.
Belangrijke vindplaatsen binnen de gemeente zijn: (brede) scholen,
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, het consultatiebureau en de verenigingen.
We willen in de Kempen voorkomen dat we bij elke hulpvraag gelijk met een
oplossing komen. We geloven in de eigen kracht en verantwoordelijkheid van
jeugdigen en gezinnen. Deze eigen kracht proberen we te versterken en wanneer
het gezin er zelf niet uitkomt, kijken we waar de directe omgeving kan helpen en
waar we maatwerkondersteuning kunnen bieden. Deze manier van vraaggericht
werken zorgt ervoor dat gezinnen regie houden over hun eigen leven.

Middels collectieve preventieprogramma’s en preventieve ondersteuning dragen
we er zorg voor dat kinderen opgroeien in een stimulerende en zorgzame
omgeving. Door generalisten inzet, minder professionals in een gezin.
Gebiedsgericht, dorpsgericht werken samen met lokale netwerken. De route naar
specialist mag geen overbodige schakels hebben en streven is geen wachtlijsten
te hebben.

Bestuurlijk: bovenlokale samenwerking alleen aangaan als dit leidt tot
financiële en/of inhoudelijke meerwaarde en betere zorg.

Bestuurlijk: verantwoordelijkheden en budgetten zo laag mogelijk beleggen.

· Welke uitgangspunten willen wij terug zien in het dienstverleningsmodel voor jeugd?
De veranderingen binnen het jeugdstelsel moeten leiden tot meer preventie en eerdere
ondersteuning, meer uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders, minder snel
problemen medicaliseren, betere samenwerking rond gezinnen en integrale hulp op maat. Een positief
opvoedklimaat en preventie staan centraal. De lokale beleidsinvullingen voor onder andere sport,
cultuur en gezondheid dragen daaraan bij. Als ondersteuning nodig blijkt, moet helder zijn hoe deze
wordt geboden. In het dienstverleningsmodel verstrekken we duidelijkheid over de wijze waarop
gezinnen en jeugdigen een beroep kunnen doen op ondersteuning in de vorm van jeugdhulp in de
Kempen vanaf 2015.
Tegelijkertijd moet het dienstverleningsmodel inzichtelijk maken op welke vormen van ondersteuning
inwoners in de Kempen kunnen rekenen vanaf 2015. De volgende uitgangspunten willen we terugzien
in het dienstverleningsmodel:
 De basis van de ondersteuning vindt zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de
jeugdigen en hun gezinnenplaats
 Het principe van de nabijheid en toegankelijkheid draagt bij aan preventie van problemen
 Het gezin staat centraal en blijft het centrale punt, mits de veiligheid dit toestaat
18
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Er komt één aanspreekpunt voor een gezin bij complexe problematiek
Een onafhankelijk expertteam kan facultatief worden ingeschakeld door het lokale
19
ondersteuningsteam of kempenteam voor een onafhankelijk advies over specialistische
inzet

We richten ons in het dienstverleningsmodel
op eigen kracht, de sociale samenleving en
een blijvende en uitgebouwde rol voor de
CJG’s.

Verwacht niet teveel van netwerken

· Waarom richten we ons op eigen kracht
en de sociale samenleving?

zelf ook mantelzorg verleent aan je

Vaak

zijn

deze

niet

toereikend

Bovendien wordt dan verwacht dat je
netwerk, wat voor overbelasting kan

De huidige ervaring leert ons dat jongeren die
zorgen.
afwijkend gedrag vertonen vaak, en zeker te
snel, een medisch etiket opgeplakt krijgen. De
jongere wordt in een hokje geplaatst,
- Inwoner
geïndiceerd. Vanaf dat moment lijkt alleen een
‘medische’ benadering nog een oplossing te
kunnen bieden. Vergeten wordt wat de
mogelijkheden en eigen kracht van jongeren,
van hun ouders zijn en die van hun omgeving. De verantwoordelijkheid van opvoeden wordt (te) snel
overgenomen door steeds verder gespecialiseerde jeugdzorg.
De Kempengemeenten willen samen met de partners in het maatschappelijk veld deze ontwikkeling
keren. In de kaderstellende notitie staat het belang om uit te gaan van de kracht van de gezinnen en
de samenleving centraal. Mensen hebben meestal het vermogen om datgene te doen wat nodig is om
problemen het hoofd te bieden. Opgroeien is iets wat je zelf moet doen. Opvoeden moeten we niet te
snel overnemen, alleen als het echt niet anders kan. De samenleving heeft hierbij een belangrijke rol.
· Waarom richten we ons op een blijvende en uitgebouwde rol voor de CJG’s: CJG+
Vanuit de rijksoverheid wordt geadviseerd om het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de voordeur te
laten zijn in de transformatie naar andere jeugdhulp. Wij onderstrepen deze visie. In de afgelopen
jaren is veel geïnvesteerd in de Centra voor Jeugd en Gezin in de Kempen. Niet alleen door
gemeenten, maar zeker ook door alle partijen die hier onderdeel van uit maken. Ouders, opvoeders,
jongeren en verenigingen weten bij vragen het laagdrempelige CJG te vinden. Twee derde van de
20
jongeren van 12-18 jaar kent het CJG . Het CJG is in alle Kempengemeenten dicht bij haar inwoners
gesitueerd met een lage drempel om vragen te stellen over opvoeden en opgroeien.
De Kempengemeenten zien een centrale rol voor het CJG weggelegd in de transformatie naar andere
Jeugdhulp in de Kempen. Om de groeiende vraag naar intensieve, gespecialiseerde jeugdzorg terug
te dringen dient meer gebouwd te worden op de eigen kracht van jeugdigen, hun gezin en sociaal
netwerk. Omdat het om een ontwikkeling naar een CJG voor meerdere Kempengemeenten gaat met
een uitbreiding in functies, noemen we het CJG+.

Geef eigen regie en zeggenschap
van de inwoners in het hele
hulptraject een duidelijke
positie.
- Professional
19
20

· Welke rollen hebben de Kempengemeenten in de
toekomst?
De gemeente moet een samenhangend beleid ten
aanzien van de jeugdhulp, de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en
de jeugdgezondheidszorg voeren. Tevens zorgt zij voor
afstemming en samenwerking met onderwijs, zorg,
maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en
politie en justitie. De Jeugdwet regelt de overheveling

Vanaf pagina 16 vindt u een toelichting op het lokale ondersteuningsteam, kempenteam en expertteam.
Uit: Jeugdmonitor 12 t/m 18 jarigen 2011-2012, GGD Brabant Zuidoost
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van alle jeugdhulp naar gemeenten, waardoor zij zowel bestuurlijk, inhoudelijk als financieel
21
verantwoordelijk worden voor de uitvoering .
Gemeenten hebben daarbij een regierol en opdrachtgeversrol. De rollen die de nieuwe Jeugdwet aan
de gemeenten zal toebedelen, zijn samen te vatten onder de noemers ‘regievoerder’ en
‘opdrachtgever’.
Regievoering - Bij regievoering wordt in de eerste plaats gedacht aan sturing op het gehele stelsel van
jeugdhulp. Hiermee moet een doorbraak worden bereikt in wat tot nu toe als het grootste knelpunt in
de jeugdzorg wordt gezien: het gebrek aan samenwerking en afstemming tussen de verschillende
organisaties die een gezin ondersteunen. De rijksoverheid schept hiervoor randvoorwaarden, onder
meer door de budgetten voor jeugdhulp zo veel mogelijk te ‘ontschotten’. Het is verder aan de
individuele gemeenten om de regie op het stelsel in de praktijk vorm te geven.
Opdrachtgever - Behalve regisseur zijn we vanaf 2015 ook opdrachtgever van organisaties die
jeugdhulp bieden. Vanuit deze rol leggen we de focus op resultaat: wat willen we bereiken? We laten
het zoveel mogelijk aan onze opdrachtnemers (de uitvoerders van jeugdhulp) over om te bepalen hoe
dit in de praktijk wordt vormgegeven. We stellen ons tot doel om de rol van opdrachtgever
professioneel in te vullen. Dat vereist dat we onze doelen scherp voor ogen hebben en deze vertalen
in helder geformuleerde opdrachten. Om de uitvoering van deze opdrachten te kunnen monitoren en
evalueren, stellen we in een vroeg stadium sturingsindicatoren vast en bepalen we hoe we de scores
op deze indicatoren gaan meten. We verwachten dat dit ons ook gaat helpen om effectief vorm te
geven aan het verminderen van de uitgaven aan jeugdhulp de komende jaren.
Rol burgemeester
De burgemeester is een apart bestuursorgaan en heeft zelfstandige taken opgedragen gekregen in de
Jeugdwet. Hij heeft bevoegdheden in het domein van de openbare orde en veiligheid (huiselijk geweld
en verplichte opname in psychiatrische inrichting wegens gevaar voor zichzelf of omgeving). Verder
vervult hij een rol in de beleidscoördinatie.
· Welke concrete resultaten willen we bereiken?
Op basis van de kaderstellende notitie heeft de Kempen de volgende missie waar het gaat om jeugd:
“In de Kempen groeien kinderen en jongeren op in een kansrijk en veilig thuis tot zelfstandige burgers
die actief deelnemen aan de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn”.
Om dit te bereiken zijn vijf maatschappelijke effecten en bijpassende resultaten geformuleerd die
aansluiten op de Kempische kaders en gehoor geven aan de missie:
1. Ouders benutten hun eigen kracht en die van de omgeving bij het oplossen van opgroei- en
opvoedproblemen;
2. Elke afzonderlijke Kempengemeente heeft een sterke sociale samenleving, waardoor
problemen klein blijven en talenten worden ontwikkeld, collectieve preventie draagt daaraan
bij;
3. In de Kempen wordt, waar nodig, passende ondersteuning en bescherming (zoveel
mogelijk) in de vertrouwde omgeving geboden;
4. De Kempische jeugdhulp is kwalitatief goed, dichtbij, effectief, in samenhang en betaalbaar.
De zorgconsumptie buiten de thuissituatie vermindert;
5. In de Kempen wordt de jeugdhulp afgestemd op de geboden onderwijs- opvang of werkplek
van de jeugdige en vice versa.
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Uit: Hoofdlijnen concept Jeugdwet, Ministerie van Veiligheid en Justitie, factsheet no. 2, 18 juli 2012

14
13.33986

Op basis van deze vijf beoogde maatschappelijke effecten zijn resultaten benoemd. We kiezen in de
eerste twee jaren (2015 en 2016) nog niet in grote mate voor het meten van cijfers en percentages.
Cijfers zeggen (nog) weinig en moeten in de juiste context geplaatst worden om ze goed te kunnen
interpreteren zodat er een zinvolle vervolgactie kan volgen.
Dit betekent dat een 0-meting voor de Kempengemeenten noodzakelijk is om over een bepaalde
periode metingen te kunnen verrichten van de periode voorafgaande aan de transitie en transformatie.
In 2017 wordt aan de hand van de resultaten geëvalueerd of en waarop bijsturing nodig is.
Daarnaast hebben we in het eerste jaar (2015) te maken met een overgangsjaar, waarin is
afgesproken dat cliënten die al (jeugd)zorg ontvangen, dit recht behouden in 2015 (zie ook het
Regionaal Transitiearrangement). Het is dus maar deels mogelijk al een transformatie te
bewerkstelligen.

De meetbare resultaten, gebaseerd op de maatschappelijke effecten zijn als volgt:
In 2017:

1. Beschikken professionals van het lokale ondersteuningsteam en het kempenteam over de
competenties en bevoegdheden om snel en adequaat te signaleren, gezinnen in hun eigen
kracht te ondersteunen, adviseren, door te verwijzen en (specialistische) hulp te coördineren
ten behoeve van een samenhangend gezinsplan.
2. Worden gezinnen die onvoldoende zelfredzaam zijn, bij problemen op verschillende
leefgebieden, die zich melden of worden gesignaleerd, ondersteund door het kempenteam.
3. Is er bij ondersteuningsvragen op verschillende leefgebieden een eenduidig gezinsplan met
criteria voor de ondersteuning, opgesteld door het lokale ondersteuningsteam of
kempenteam, samen met de verantwoordelijke ouder(s) of gezaghebbenden.
4. Wordt alle ondersteuning zoveel mogelijk in het dagelijks leven van het gezin aangeboden.
Specialistische inzet buiten deze setting vindt alleen plaats als de problematiek en/of de
veiligheidssituatie dat nadrukkelijk vereisen wat tot uiting komt in het gezinsplan en na
22
raadplegen van het Adviserend Expertteam .
5. Is Jeugdhulp, indien nodig, afgestemd met interventies in of rondom het gezin op het gebied
van veiligheid, (passend) onderwijs, opvang, werk en inkomen, maatschappelijke
ondersteuning, (jeugd)gezondheidszorg, vrije tijd en wonen.
6. Is de inzet van specialistische zorg verminderd ten opzichte van 2015 en 2016.
7. Is er een heldere en inzichtelijke ondersteuning- en zorgstructuur in en om de scholen,
ingericht door scholen en gemeente.
· Hoe sturen we op deze resultaten?
We sturen als Kempengemeenten op basis van de beoogde maatschappelijke effecten.
Daarnaast meten we de prestaties van de zorgaanbieders en professionals die jeugdhulp uitvoeren
aan de behaalde doelen in de gezinsplannen. De vraag van inwoners staat centraal in de
gezinsplannen, hun tevredenheid wordt gemeten en de mate van zelfredzaamheid wordt getoetst (is
deze gewijzigd na ondersteuning?).
Dit zijn twee parallelle trajecten, omdat het oorzakelijk verband tussen de prestaties van een
organisatie en maatschappelijke veranderingen moeilijk te bewijzen is.

22

De criteria voor verplichte raadpleging van het Adviserend Expertteam worden uitgewerkt in het realisatieplan.
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4. Hoe gaan we het organiseren?
· Hoe ziet ons dienstverleningsmodel eruit?
Voor de transformatie van de jeugdzorg kiezen wij
voor generalistenteams (vanaf 2015) die specifiek
gericht zijn op jeugd. In het figuur hieronder geven
we weer hoe het dienstverleningsmodel voor
jeugdhulp opgebouwd is. Aan het einde van dit
hoofdstuk
wordt
dit
dienstverleningsmodel
geïllustreerd aan de hand van een casus.

Denk aan de kinderen die op dit
moment in de jeugdhulpverlening
zitten en heel onzeker gemaakt
worden door de media.
- Inwoner

We zijn ons ervan bewust dat de beschrijving van het dienstverleningsmodel een vereenvoudigd beeld
weergeeft dat de complexe werkelijkheid onvoldoende recht doet. Het volledige dienstverleningsmodel
is opgenomen in bijlage 6.

· Hoe vindt toeleiding naar de juiste ondersteuning plaats?

Leefgebied
Medisch

Leefgebied
Onderwijs, werk &
Opvang

Leefgebied
Veiligheid

Leefgebied
Vrije tijd

Leefgebied
Loketten

1. Via de “sociale samenleving”
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Om de juiste aansluiting te kunnen vinden dichtbij
bij de vragen die er leven bij jeugdigen en hun
gezinnen, is het belangrijk ons te richten op de
lokale ondersteuningsteam en
omgeving waarin zij zich dagelijks bevinden.
Kempenteam is belangrijk.
Deze omgeving van jeugd en hun gezinnen
verdelen we in vijf leefgebieden. Binnen deze
gebieden kan ook ondersteuning plaatsvinden.
- Professional
De leefgebieden bieden een belangrijk platform
voor signalering van risico’s voor een
doorgaande ontwikkeling bij jeugdigen van -9
maanden tot 23 jaar. We gaan uit van de volgende leefgebieden:

Goede samenwerking tussen het







Loketten (Wmo, ISD, Wonen, Werk)
Vrije tijd (inclusief de buurt)
Veiligheid
Onderwijs, werk en opvang
Medisch

Binnen deze leefgebieden kan mogelijk direct ondersteuning, hulp of zorg worden ingezet. We
spreken dan van leefgebieden die ook werkgebied zijn.
2. Via professionals van het lokaal ondersteuningsteam als toegangspoort naar ondersteuning

Lokale ondersteuningsteams
Lichte, enkelvoudige hulpvragen,
casuscoördinatie, linking pin met
leefgebied(en), CJG-loket,
gezinsplan

De professionals van de lokale ondersteuningsteams zijn
verbonden met de leefgebieden van gezinnen en jeugdigen.
Zij werken preventief, waar nodig met een gezinsplan en zijn
er voor enkelvoudige vragen. Deze professionals werken
23
outreachend en zijn generalisten . Zij hebben een “eropaf
mentaliteit”. Inwoners uit de Kempen kunnen bij het CJG
hun ondersteuningsvragen op het gebied van opgroeien en opvoeden stellen.

Het lokaal ondersteuningsteam kan opschalen naar het kempenteam wanneer de ondersteuning niet
(langer) enkelvoudig en/of licht is. Daarnaast kan het lokaal ondersteuningsteam onder voorwaarden
specialistische ondersteuning inzetten. Deze voorwaarden worden uitgewerkt in het
implementatieplan.
Inrichting lokale ondersteuningsteam: Wij kiezen voor een Kempische aansturing van de
generalistenteams waarbij de lokale ondersteuningsteams verankerd zijn in de afzonderlijke
gemeenten, door per gemeente als team te werken. Hierbij is onderlinge uitwisseling van generalisten
tussen gemeenten mogelijk, bijvoorbeeld bij ziekte van een generalist met een specifiek
aandachtsgebied. Ook kan het voorkomen dat een generalist deel uitmaakt van meerdere teams.
3. Via professionals van het Kempenteam
ondersteuning bij complexe vraagstukken

voor

In het kempenteam werken breed georiënteerde en
domeinoverstijgend werkende jeugdprofessionals. Deze
generalist ondersteunt gezinnen in hun eigen omgeving en

Maak helder en inzichtelijk voor
burgers hoe straks de lijnen naar
hulpverlening voor jeugd gaan lopen.
- Inwoner
23

Kempenteam jeugdhulp
Complexe hulpvragen,
casuscoördinatie, gezinsplan,
op- en afschalen eventuele
specialistische zorg

ontzorgt bij het oplossen van niet-alledaagse
vraagstukken met betrekking tot de verzorging,
opvoeding en ontwikkeling van kinderen en
jongeren. Deze niet-alledaagse vraagstukken zijn
complex en niet enkelvoudig. Het Kempenteam
levert zelf de ondersteuning zo veel als mogelijk.
Daarnaast kunnen zij onder voorwaarden

Zie ook pagina 9 kaderstellende notitie, de basis voor andere jeugdzorg ‘dichtbij, in samenhang en effectief’
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specialistische ondersteuning inzetten. Deze voorwaarden worden uitgewerkt in het realisatieplan.

Luister goed naar mensen uit
het veld, ervaringsdeskundige
ouders en vooral kinderen.
- Inwoner

Inrichting kempenteam: Het kempenteam wordt als
één team ingericht voor de gehele Kempen. Het
kempenteam heeft daarmee geen verankering per
afzonderlijke gemeente. Dit is een bewuste keuze,
omdat casussen die in het kempenteam terecht komen
complex en specialistischer zijn en daarmee minder
vaak voorkomen. Dit betekent dat de caseload van het
kempenteam te laag is om één kempenteam per
gemeente in te richten.

4. Een Adviserend Expertteam kan facultatief ingezet worden

Adviserend
Een onafhankelijk team van experts dat de professionals adviseert bij
het maken van de juiste inschatting. Bijvoorbeeld wanneer meer
expertteam
expertise nodig is voor de toeleiding naar de juiste ondersteuning bij
jeugdproblematiek of het maken van een risico- of veiligheidstaxatie.
Hoewel het aannemelijk is dat de meeste vragen voor adviseren door het expertteam komen van het
kempenteam, kan ook het lokale ondersteuningsteam een beroep doen op het adviserend
expertteam. Het adviserend expertteam bestaat voor de Kempen uit twee gedragswetenschappers of
een gedragswetenschapper en een arts.
Bij sommige vormen van specialistische inzet is het verplicht om een beroep te doen op het
Adviserend Expertteam. Dit wordt uitgewerkt in het realisatieplan.
5. Het Coördinatieteam voert de uitvoeringsregie
De coördinatie van zowel de
Lokale ondersteuningsteams
Coördinatieteam CJG+ de Kempen
als het kempenteam voor
Aansturing medewerkers, collectief aanbod, financiële controle,
jeugdhulp, wordt vanuit één
sturingsinformatie
aansturing in de Kempen
geregeld. Het Coördinatieteam voert de uitvoeringsregie uit, waaronder het aansturen van
medewerkers, scholing, sturen op de inzet collectief aanbod, genereren van sturingsinformatie en
controle op de financiën.

Zorg dat complexe

6. Specialistische inzet blijkt altijd uit het gezinsplan
Een specialist met een specifieke deskundigheid is er voor een
kleinere doelgroep. De specialist sluit aan op ondersteuning vanuit
hulpvragen niet te
het kempenteam of in sommige situaties sluit hij aan op de
lang blijven liggen.
ondersteuning
door
de
professional
van
het
lokale
ondersteuningsteam . Er is altijd sprake van een gezinsplan waarin
duidelijk de doelen zijn beschreven die door de inzet van de
- Professional
specialist
behaald
moeten
worden.
Voorbeelden
van
specialistische inzet zijn (opname voor) een therapie bijvoorbeeld op het
terrein van de GGZ, een ondersteuning vanuit gespecialiseerde
naschoolse opvang, pleegzorgbegeleiding, intramurale zorg, therapie,
Specialistische inzet
trauma behandeling, begeleiding of behandeling door een specialistische
organisatie bijvoorbeeld voor autisme, jeugdbescherming en
jeugdreclassering.
Jeugdbescherming vormt een specialistische tandem met de professional van het Kempenteam
Van jeugdbescherming is sprake bij een door de kinderrechter opgelegde maatregel die ingrijpt in het
gezag van de ouders ter bescherming van een kind. Er zijn drie jeugdbeschermingsmaatregelen die
de rechter kan opleggen: een ondertoezichtstelling (OTS), ontzetting uit de ouderlijke macht en
ontheffing uit de ouderlijke macht. Wanneer er sprake is van jeugdbescherming vindt er samenwerking
plaats tussen de (gezins)voogd en de professional van het kempenteam voor jeugdhulp. In
gezamenlijkheid wordt het gezinsplan opgesteld. De professional van het kempenteam zorgt voor de
ondersteuning, de jeugdbeschermer is toezichthouder.
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Jeugdreclassering vormt een specialistische tandem met de professional van het Kempenteam
Van jeugdreclassering is sprake bij een door de kinderrechter opgelegde begeleiding van jongeren
tussen 12 en 18 jaar (met mogelijke doorloop tot 23 jaar) die verdacht worden van of veroordeeld zijn
voor een strafbaar feit. Het doel is het voorkomen van recidive en het vergroten van maatschappelijke
participatie. Wanneer er sprake is van jeugdreclassering vindt er samenwerking plaats tussen de
(gezins)voogd en de professional van het kempenteam. In gezamenlijkheid wordt het gezinsplan
opgesteld. De professional van het kempenteam zorgt voor de ondersteuning, de jeugdreclasseerder
is toezichthouder.
· Hoe vindt op- en afschalen plaats?
In het dienstverleningsmodel is ‘opschaling’ naar zwaardere ondersteuning mogelijk. Door in een zo
vroeg mogelijk stadium ondersteuning te bieden en de resultaten daarvan te verankeren, kan worden
voorkomen dat problematiek escaleert. Door flexibel in te spelen op de situatie, op te schalen waar het
moet en af te schalen waar het kan, wordt voor iedere cliënt uiteindelijk een persoonlijk optimum
bereikt tussen ondersteuning en draagkracht. Dit komt tot uitdrukking in het gezinsplan. Dat is het
instrument om de inzet van ondersteuning te onderbouwen.
24

Regionaal (21 voor de Jeugd ) is afgesproken dat iedere gemeente in Zuidoost- Brabant op
1 januari 2015 beschikt over generalistisch werkende teams en afspraken heeft gemaakt over de
toegang tot specialistische jeugdzorg en de consultatierol hierin van specialisten.
· Hoe geven we invulling aan preventie en signalering?
Preventie vindt plaats vóór dat er sprake is van jeugdhulp. Er moet meer gebruik gemaakt worden van
preventie in de vorm van laagdrempelige opgroei- en opvoedondersteuning, om te voorkomen dat de
jeugdige en zijn ouders op een later tijdstip duurdere, meer gespecialiseerde vormen van jeugdhulp
nodig hebben, dat er een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd dient te worden dan wel dat de
de
jeugdige in het strafrechtelijke kader terechtkomt. We hebben het dan over de 0
lijn in
ondersteuning.
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de positieve ontwikkeling van alle jeugdigen. Voor
hun positieve ontwikkeling is het van groot belang dat zij opgroeien in een sociale opvoedomgeving,
waarin mensen zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen. Bijvoorbeeld door een oogje in het
zeil te houden als kinderen buiten spelen in de buurt, of door met andere ouders dagelijkse
opvoedvragen uit te wisselen.
In een sterke sociale samenleving voelen inwoners zich betrokken bij de (opvoeding van) kinderen en
jeugdigen in hun omgeving. Binnen zo’n rijke en sterke
sociale omgeving krijgen kinderen de meeste kans zich
25
optimaal te ontwikkelen .
Er wordt met het

Dienstverleningsmodel goed op

Hoe ouders, jeugd en buurtbewoners met elkaar omgaan
is niet in directe zin te beïnvloeden. De sociale
preventie ingestoken.
samenleving kan niet georganiseerd worden door de
overheid of instellingen. Wel kunnen omstandigheden
- Professional
gecreëerd worden die uitnodigen tot kennismaking,
dialoog, netwerkvorming en het ontwikkelen en uitvoeren
van eigen initiatieven. Dat vraagt om innovatieve
strategieën en activiteiten, maar vooral ook om een nieuwe manier van werken. Vanuit het perspectief
van de transformatie naar jeugdhulp is het enerzijds van belang de sociale samenleving te versterken
en anderzijds er goed zicht op te hebben om signalen tijdig waar te nemen. Vandaar dat we in de
Kempen de sociale samenleving willen versterken en vijf grote leefgebieden (loketten, veiligheid,
onderwijs, opvang en werk, medisch en buurt- en vrije tijdsbesteding) formuleren.
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Uit: ’21 voor de jeugd, samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant’
Bron: Handreiking CJG Allemaal Opvoeders, Ministerie van VWS, 2011
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· Welke aandacht is er voor lokale kleuren?
Hoe de sociale samenleving versterkt wordt en in welke mate preventieve middelen worden ingezet,
komt met name tot uitdrukking in bijvoorbeeld het Wmo-beleid, de sport- en cultuurnota, het
accommodatiebeleid en subsidiebeleid per gemeente. De (mate van) versterking van de sociale
samenleving wordt bepaald door de “couleur locale”. Preventie blijft daarbij grotendeels een lokale
aangelegenheid. In een ontworpen ondersteuningsmatrix Jeugdhulp wordt in beeld gebracht welke
preventieve middelen algemeen dan wel collectief of individueel ter ondersteuning aangeboden
worden in de gehele Kempen dan wel in de afzonderlijke Kempengemeente. Ook wordt hierbij
weergegeven of deze preventieve vormen van ondersteuning algemeen toegankelijk zijn of juist niet.
· In hoeverre bieden wij ondersteuning vrij toegankelijk aan?
Alle ondersteuningsvormen zijn vrij toegankelijk met uitzondering van de specialistische inzet.
Voor deze niet vrij toegankelijke vormen van ondersteuning zal eerst beoordeeld moeten worden of de
jeugdige en/of zijn ouders deze ondersteuning daadwerkelijk nodig hebben. Deze niet vrij
toegankelijke ondersteuning veronderstellen altijd een verleningbeslissing op basis van een
beoordeling van de persoonlijke situatie en behoeften van de aanvrager. Het verlenen van een
dergelijke individuele voorziening brengt verder met zich mee dat hiervoor een beschikking wordt
afgegeven, waarmee de rechtsbescherming van de burger wordt gewaarborgd. Er kan mogelijk
bezwaar worden gemaakt.
· Welke taken pakken we regionaal, Kempisch of lokaal op?
Om de jeugdhulptaken op het juiste niveau te kunnen laten uitvoeren, moeten de Kempengemeenten
uitspraak doen over de verschillende taken en het
Goede nadruk op casuscoördinatie.
gewenste uitvoeringsniveau. Gemeenten moeten
ervoor zorgen dat vraag en aanbod op elkaar
aansluit. Om de jeugdopgaven effectief en efficiënt
- Professional
uit te voeren, is op sommige onderdelen
gemeentelijke samenwerking nodig. Uitgangspunten
26
hierbij zijn :





Het bieden van voldoende expertise in de uitvoering
Het vergroten van schaalvoordelen in de organisatie, bijvoorbeeld bij inkoop van diensten
Het kunnen dragen van risico’s
Het zijn van een krachtige partner voor professionele en maatschappelijke partijen

Daarnaast spelen andere zaken een rol:







Wettelijke verplichting (tot regionale samenwerking)
Gewenste samenhang binnen het vrijwillig en/of gedwongen kader
Omvang van de doelgroep in relatie tot het schaalniveau
Beschikbaarheid en bereikbaarheid van jeugdhulp
Schaal waarop aanbieders zijn georganiseerd
Frequentie van de vraag naar jeugdhulp

Regionaal is afgesproken (21 voor de Jeugd) dat de zorg ‘zoveel mogelijk op lokaal en subregionaal
niveau’ wordt georganiseerd. In hoeverre er regionale samenwerking per zorgvorm zal zijn is nog
steeds punt van uitwerking. Regionaal wordt samengewerkt in het kader van de volgende zorgvormen:
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Uit: Plan van Aanpak Transformatie Jeugd de Kempen
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Zorgvorm
Ambulante zorg aan kind en gezin

Dagbehandeling
Dag- en nachtbehandeling
Toezicht
en
rechterlijke
macht:
Jeugdbescherming/jeugdreclassering
Speciale producten

Crisishulp
AMHK
Kindertelefoon

Voorstel niveau van regionale samenwerking
2. Product- en prijsafspraken met grote
instellingen, waarbij lokaal bepaald wordt welke
en hoeveel zorg al dan niet wordt ingekocht
Voorstel tot nadere uitwerking in regionaal
verband
5. Gezamenlijke inkoop met risicospreiding
3: Gezamenlijke inkoop, waarbij de regie van de
gemeente op deze zorgvorm op het volume nihil
is
4. gezamenlijke inkoop met volumegarantie voor
instelling
4. gezamenlijke inkoop met volumegarantie voor
instelling
Afwachten landelijke besluitvorming

Hieronder een opsomming van alle beslispunten uit 21 voor de Jeugd:
1) Iedere gemeente in Zuidoost- Brabant beschikt op 1 januari 2015 over generalistisch werkende
teams en heeft afspraken gemaakt over de toegang tot specialistische jeugdzorg en de consultatierol
hierin van specialisten.
2) In te stemmen met voorstel voor niveau regionale samenwerking per zorgvorm (overzichtstabel
paragraaf 4.3). Ontwerpfase regionaal, uitvoering zoveel mogelijk lokaal/subregionaal
3) De jeugdbescherming / jeugdreclasseerder wordt bij voorkeur ingekocht bij één gecertificeerde
instelling voor de regio Zuidoost- Brabant.
4) De jeugdbeschermer / jeugdreclasseerder vervult een tandemfunctie met de generalist in het gezin,
welke inhoudelijke hulp levert. De jeugdbeschermer / jeugdreclasseerder geeft samen met de
generalist het plan van aanpak vorm en is toezichthouder.
5) In te stemmen met de uitwerking van de risicospreiding voor de zorgvorm dag- en
nachtbehandeling, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde berekening over een periode van 2
jaar of 4 a 5 jaar.
6) Geen afspraken te maken over het gebruik van zorg.
In hoofdstuk 7 wordt in gegaan op de verschillende voorstellen die te maken hebben met financiën.
· Hoe ziet de toekomstige uitvoeringsorganisatie eruit?
Binnen de Kempengemeenten wordt in de eerste helft van 2014 onderzoek gedaan naar een
passende uitvoeringsorganisatie voor jeugdhulp. Deze uitvoeringsorganisatie moet aansluiten bij het
dienstverleningsmodel voor jeugdhulp in de Kempen en in relatie worden gebracht met inkoop,
etcetera. Zodra er zicht is op een juridische organisatievorm en mogelijke financiële consequenties,
worden de gemeenteraden in de Kempen bij dit proces betrokken.
· Hoe zorgen we voor voldoende samenhang met de andere terreinen binnen het sociale
domein?
Zoals in het eerste hoofdstuk benoemd, staat de transitie en transformatie van de jeugdhulp niet op
zichzelf. Binnen de Kempen is een stuurgroep 3D’s gevormd, zijn 3D werkgroepen geformeerd op de
onderdelen dienstverlening, communicatie, inkoop en ICT en wordt bij de inrichting van het nieuwe
stelsel gestreefd naar integraliteit, waar dat voor inwoners voordelen biedt.
· Hoe communiceren we over de dienstverlening?
We vinden het belangrijk goed met gezinnen en jongeren te communiceren over de dienstverlening. In
het verlengde van de Kempische Krachtsessies wordt een communicatieplan opgesteld hetgeen in de
realisatiefase wordt uitgevoerd. In het communicatieplan is opgenomen hoe we met gezinnen en
jongeren communiceren over alle belangrijke veranderingen en wanneer.
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· Hoe werkt ons dienstverleningsmodel in de praktijk?
We schetsen hiervoor de huidige situatie (vóór 2015) en toekomstige situatie (vanaf 2015). We
hebben deze situaties aan de hand van een fictieve casus illustratief weergegeven op pagina 23 en
24.
Huidige ondersteuning in het sociaal domein (vóór 2015)
In het plaatje van de huidige situatie is weergegeven wie er bij het fictieve gezin zijn betrokken. Het
gaat om een multiproblem gezin. In het figuur is per persoon kort aangegeven op welk gebied
problemen worden ervaren. De vele lijnen geven aan hoeveel verschillende hulpverleners er
betrokken zijn bij één gezin. Een hulpverlener is er vaak voor één persoon uit het gezin. Sommige
hulpverleners hebben onderling overleg, maar dat geldt niet voor iedereen. Mogelijk zijn niet alle
hulpverleners op de hoogte van de andere betrokkenen en werken zij langs elkaar af aan
verschillende doelen. De vader van Jeroen en Roel heeft geen rol in de hulpverlening aan zijn
kinderen.
Nieuwe situatie: jeugdhulp in de Kempen vanaf 2015
In het plaatje van de nieuwe situatie is hetzelfde gezin weergegeven. Hierin wordt duidelijk hoe de
situatie is vanaf 2015. In de leefgebieden worden problemen gesignaleerd. Deze leefgebieden staan
in nauwe verbinding met het lokale ondersteuningsteam. Daar wordt gekeken of het om enkelvoudige
of meervoudige problematiek gaat. In dit geval gaat het om meervoudige problematiek en wordt het
direct opgeschaald naar het kempenteam. Een hulpverlener uit dat team gaat met het hele gezin aan
de slag. Er wordt een plan opgesteld om de problemen en doelen in kaart te brengen. De hulpverlener
zal niet alle problemen zelf kunnen aanpakken. Voor sommige hulpvragen wordt een specialist
ingevlogen. Ook zal het sociaal netwerk een steeds belangrijke rol gaan innemen. Zij kunnen
signaleren, maar ook hulp bieden. De lokale ondersteuningsteams, het Kempenteam voor jeugdhulp,
het adviserend expertteam en het coördinatieteam vormen samen het nieuwe “CJG+”.
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5. Met wie gaan we het uitvoeren?
· Met wie werken we samen bij de uitvoering van ons dienstverleningsmodel als het gaat om de
27
vijf leefgebieden (de “sociale samenleving”)?
De vraag van ouders en kinderen staat centraal in de dienstverlening. Zij zijn het vertrekpunt en
middelpunt voor de te leveren diensten.
Hieronder geven we weer met welke partners in de sociale samenleving wij willen samenwerken in het
kader van ons dienstverleningsmodel. Deze partners bevinden zich op plekken waar jeugdigen
zichtbaar zijn. Het betreft hier een niet uitputtende lijst.


Loketten
o Het Wmo-loket
o (Het loket van) de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)
o Het welzijnsloket
o Het werkplein
o Vluchtelingenwerk



Veiligheid
o Buurtbrigadiers: De Kempen is onderverdeeld
in vier samenwerkende gemeenten die elk weer
opgedeeld zijn in afzonderlijke kernen. Per kern
is een of zijn meerdere buurtbrigadiers actief.
o Veiligheidshuis

Positioneer de vrijwilliger
goed, deze krijgt een
belangrijke rol.



Onderwijs, opvang en werk
o Primair Onderwijs
o Voortgezet Onderwijs
o Speciaal Onderwijs
o Kinderdagverblijven
o Peuterspeelzaalwerk
o (Arbeidsmatige) dagbestedinglocaties



Medisch
28
o De huisarts
o Een medisch specialist
o De jeugdarts
o (Kinder)fysiotherapeuten
o Eerstelijnspsychologen
o Verloskundigen
o Consultatiebureau



Buurt- en Vrije tijdsbesteding
o Ongeorganiseerde inwoners in de openbare ruimte
o Georganiseerde inwoners vanuit
- dorpsraden en wijk-/buurtplatforms
- buurtcoördinatoren/ gezinscoaches/ sleutelfiguren in de wijk
- vrijwilligerswerk en mantelzorg
- verenigingen en organisaties:
o Buurt- en sportverenigingen
o Organisaties als: Stichting Jong Nederland en Stichting Leergeld

- Professional
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Dit overzicht is dynamisch. Er kunnen samenwerkingspartners bijkomen
In het nieuwe jeugdstelsel krijgen bijvoorbeeld huisartsen de mogelijkheid om rechtstreeks door te verwijzen naar lichte en
zware jeugdhulp. Gemeenten zijn volgens de wet verplicht om hierover met huisartsen nadere afspraken te maken. Deze
afspraken gaan over de doorverwijzing naar jeugdhulp, maar kunnen daarnaast ook heel goed gaan over de wijze van
samenwerking tussen huisartsen en andere partijen bij de organisatie van de zorg, bijvoorbeeld over informatie-uitwisseling.
Een goede samenwerking is belangrijk om de burger snel passende hulp of ondersteuning te kunnen bieden. De huisarts is een
belangrijke vindplaats voor jeugdigen en/of gezinnen met ondersteuningsvragen en vervult een poortwachtersrol.
28
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Door bijeenkomsten te organiseren en verbindingsfunctionarissen vanuit het lokaal
ondersteuningsteam aan te stellen, kunnen de contacten tussen scholen, kinderopvang,
(sport)verenigingen, politie, de kerk, buurtverenigingen, jongerenopbouwwerk en bijvoorbeeld
bewonerswerkgroepen worden versterkt.
· Met wie werken we samen bij de uitvoering van ons dienstverleningsmodel als het gaat om de
invulling van de lokale ondersteuningsteams?
Het generalistische lokale ondersteuningsteam werkt
nauw samen met personen uit de verschillende
Zorg in 2014 voor goede
leefgebieden (met een signalerende rol in het kader van
29
voorlichting en uitleg aan
de toeleiding ) en het kempenteam (met een meer
specialistische rol). Voor de invulling van het lokaal
ouders/gezinnen binnen de
ondersteuningsteam wordt gebruik gemaakt van een
30
opgesteld conceptprofiel , zie daarvoor bijlage 4.
doelgroep
Gestreefd wordt naar een lokaal ondersteuningsteam
bestaande uit professionals die expertise hebben over,
- Inwoner
dan wel affiniteit hebben met, de verschillende
leefgebieden. Het lokale ondersteuningsteam draagt samen met partners binnen de sociale samenleving - bij aan positieve opgroeiomstandigheden.
· Met wie werken we samen bij de uitvoering van ons dienstverleningsmodel als het gaat om de
invulling van het Kempenteam?
Het kempenteam bestaat uit generalisten met een specialistische achtergrond. Op deze manier zijn
generalisten vertegenwoordigd vanuit verschillende aandachtsvelden, waardoor complexe casussen
integraal kunnen worden opgepakt. Op dit moment wordt onderzocht uit hoeveel fte het kempenteam
gaat bestaan. Voor de invulling van het kempenteam wordt gebruik gemaakt van een opgesteld
31
conceptprofiel , zie daarvoor bijlage 5.
· Met wie werken we samen in het kader van passend onderwijs?
Generalisten uit de lokale ondersteuningsteams worden verbonden aan de verschillende
leefgebieden, waaronder de verschillende scholen in de Kempen. Voor passend onderwijs wordt het
gezinsplan als basis gezien voor de inzet van passende ondersteuning. Het onderwijs
ontwikkelingsperspectief maakt daarbij integraal onderdeel uit van het gezinsplan. Specialistische
ondersteuning wordt rechtstreeks via de lokale ondersteuningsteams of via het kempenteam ingezet.
· Met wie werken we samen bij de uitvoering van ons dienstverleningsmodel als het gaat om de
specialistische inzet, bijvoorbeeld binnen en buiten het gezin?
Specialisten (op terrein van bijvoorbeeld jeugdpsychiatrie, jeugd-LVG, pedagogiek/ opvoedkunde,
verslavingszorg) bieden vraaggericht specialistische vormen van diagnostiek, begeleiding, ambulante
hulp (poliklinische behandeling) of daghulp voor specifieke onderdelen van het gezinsplan of bij
enkelvoudige, specialistische kindgerelateerde problematiek.
· Wie vervult een rol in het coördinatieteam?
32

Voor de invulling van het coördinatieteam wordt gebruik gemaakt van een opgesteld conceptprofiel ,
zie daarvoor bijlage 6.
· Met wie werken we samen als ondersteuning voor meerdere gezinsleden nodig is?
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Zij kunnen echter ook worden ingezet bij het daadwerkelijk leveren van jeugdhulp.
De profielen zijn in concept opgenomen in de bijlagen en worden uitgewerkt in het realisatieplan.
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De profielen zijn in concept opgenomen in de bijlagen en worden uitgewerkt in het realisatieplan.
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De profielen zijn in concept opgenomen in de bijlagen en worden uitgewerkt in het realisatieplan.
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We leggen verbindingen met de contactpersonen voor bijvoorbeeld de Wmo, Participatie en andere
domeinen. De dienstverlening met samenhangende domeinen wordt uitgewerkt in het realisatieplan.
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6. Hoe gaan we de kwaliteit van de zorg voor de jeugd bewaken?
· Welke wettelijke kwaliteitseisen worden gesteld aan zorgaanbieders en hun professionals?
Binnen de nieuwe Jeugdwet worden kwaliteitseisen gesteld aan zorgaanbieders. Het gaat hierbij om
de volgende landelijke kwaliteitseisen voor alle professionals:










Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle professionals;
Iedereen die werkt in de jeugdzorg, die betrokken is bij gezinnen dient een verklaring van
goed gedrag te overleggen en deze ook beschikbaar te hebben indien gevraagd
Voorschriften omtrent informatie, toestemming, dossiervorming en bescherming;
Alle instellingen moeten voorschriften hebben over de informatie die wordt gegeven, zij
moeten toestemming hebben om een dossier op te bouwen en betrokkenen waar nodig hierin
inzage geven. En er moet goede bescherming geboden worden in het kader van de Wet
Bescherming Persoons Gegevens
Meldplicht calamiteiten;
Melden aan gemeente als er calamiteiten zijn in de hulpverlening en binnen de organisatie
zelf
Meldplicht geweld bij de verlening van jeugdhulp;
Organisaties moeten een meldingsprocedure hebben als er geweld voorkomt bij de verlening
van de jeugdhulp. Het moet duidelijk zijn hoe, door wie en waarom de melding moet worden
gedaan.
Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
Er moeten procedures zijn om Huiselijk geweld en kindermishandeling goed te kunnen
signaleren en dat deze worden doorgegeven aan de gemeentes bij constatering van.
De verplichting om zo nodig, volgens de wettelijke eisen, geregistreerde professionals in te
zetten.

· Welke wettelijke kwaliteitseisen gaan gelden voor de positie van jeugdigen en ouders?
Daarnaast gaan er wettelijke kwaliteitseisen gelden ten aanzien van de positie van jeugdigen en
ouders:








Informatieplicht;
De jeugdige en/of de ouder moet worden ingelicht over het voorgenomen onderzoek, de hulp,
problemen en stoornissen.
Toestemmingsvereiste;
De toestemming van een jeugdige of de ouder is vereist voor het verlenen van jeugdhulp,
tenzij het jeugdhulp betreft in het kader van een machtiging gesloten jeugdhulp of
spoedmachtiging gesloten jeugdhulp.
Klachtenbehandeling;
Indien er klachten zijn over het handelen van een professional tegen een jeugdige, ouder of
pleegouder in het kader van de verleende jeugdhulp, de uitvoering van een
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering zal er een regeling getroffen worden om
de klachten te behandelen.
Medezeggenschap;
Ik ben blij met
Iedere jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling is
verplicht een cliëntenraad in te stellen die de belangen van de
kwaliteitseisen aan
jeugdigen en ouders behartigt.

hulpverleners
- Inwoner
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· Welke aanvullende kwaliteitseisen vinden wij belangrijk voor inwoners van de Kempen?
Gemeenten kunnen zelf ook aanvullende eisen stellen aan de jeugdhulp. De Kempengemeenten
willen daarom aanvullende kwaliteitseisen stellen die gebaseerd zijn op de ’Kempische kaders: de
basis voor andere jeugdzorg’.








Zelfredzaamheidsmatrix;
Zo min mogelijk protocollen
Een zelfredzaamheidsmatrix heeft tot doel een
eenduidige
werkwijze
en
vergaring
van
- Wmo adviesraad
beleidsinformatie te bevorderen. Dit is onderdeel
van het gezinsplan.
Focus op eigen kracht en sociale samenleving;
Hulp en ondersteuning aan jeugdigen moet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn. De
ondersteuning en zorg wordt daarom zo dicht mogelijk bij de jongere georganiseerd en vanuit
zijn eigen leefomgeving vormgegeven.
Nadruk op preventief en laagdrempelig;
Bij het verhelderen van de zorgvraag wordt de eigen kracht en het sociale netwerk in beeld
gebracht. Hierdoor kan er samenhangende en integrale hulp geboden worden. De nadruk ligt
op preventief en laagdrempelig aanbod.
Hulp moet zo effectief mogelijk worden georganiseerd
Wanneer zorg zo effectief mogelijk wordt ingericht heeft dit invloed op het effect van de zorg.
In de Kempen focussen we daarom op hoogwaardige kwaliteit van de hulpverlener en een
gestructureerde werkwijze, zoals één gezin, één plan. Hierin staat een goede relatie tussen
cliënt en hulpverlener centraal. We streven naar één hulpverlener per gezin, die het gezin in
beeld heeft. De hulpverleners gaan generalistisch te werk.

· Hoe bewaken we de kwaliteit van onze jeugdhulp?
De Kempengemeenten zullen via af te sluiten contracten, indien vereist, aanvullende kwaliteitseisen
stellen aan de te leveren jeugdhulp. Verder wordt gekeken naar keurmerken en klachtenregistraties.
Daarnaast zal actieve bewaking van de voortgang plaatsvinden bij de realisatie van deze doelen aan
de hand van meetbare indicatoren. Dit is ook het uitgangspunt voor de sturing op het deel van de
jeugdhulp dat gezamenlijk wordt ingekocht. Om hier actief invulling aan te kunnen geven, zullen we
onze informatiepositie sterk moeten verbeteren.
De Kempengemeenten evalueren de inzet van preventie en jeugdhulp van tijd tot tijd om de effecten
daarvan inzichtelijk te maken. Dit gebeurt in de eerste jaren vooral kwalitatief. Het is voor ons van
belang om te weten of (en hoeveel) ouders/ jeugdigen, maar ook de omgeving, zoals leerkrachten en
vrijwilligers van verenigingen (zoals een voetbalcoach) tevreden zijn met de geboden hulp en welk
resultaat zij zien: gaat het beter met het kind en gezin? In de gezinsplannen hebben ouders samen
met hun generalist de te behalen doelen bepaald. Zij bepalen zelf welke partijen geïnformeerd kunnen
worden over hun gezinsplan, tenzij de veiligheid in het geding is. Wanneer verschillende partijen
kunnen aangeven of het beter gaat met de jeugdige (en hun gezin) helpt dat om in de gaten te houden
hoe ver het nieuwe CJG+ (inclusief de lokale ondersteuningsteams en het kempenteam) is bij het
bereiken van doelen uit het gezinsplan en om zo nodig verbeteringen door te voeren. Het is dus niet
alleen meten om te weten, maar ook om te verbeteren. Ook de zelfredzaamheidsmatrix kan hierin
uitkomst bieden: door op verschillende momenten te meten hoe “zelfredzaam” en kind of gezin op dat
moment is.

Investeer in goed
signaleringsvermogen op
de vindplekken.
- Inwoner

Doelen en prestaties (zie ook hoofdstuk 3) vertalen we in
meetbare indicatoren die onderdeel vormen van het gezinsplan.
Bij de keuze van indicatoren sluiten we zoveel mogelijk aan bij
landelijke ontwikkelingen (maar
laten we ons door het uitblijven van besluitvorming niet
weerhouden).
In de Kempen wordt met de jeugdzorgaanbieders de volgende
vier indicatoren uitgewerkt:
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1. Cliënttevredenheid
De tevredenheid van de cliënten (jeugdige en ouderfiguren) over het algemeen en specifiek
over de resultaten van de hulp van de zorgaanbieder.
2. Doelrealisatie
Einddoelen zoals die bij de start van de hulp worden vastgelegd met in ieder geval de
cliënt en die in het gezinsplan zijn opgenomen (sluiten aan bij/vallen samen met de doelen van het
indicatiebesluit).
3. Vermindering problematiek
De mate waarin de ernst van de problematiek -gemeten aan het begin van de hulp- is
afgenomen bij de beëindiging van de hulp.
4. Reden beëindiging zorg
De reden op grond waarvan de zorgaanbieder en de cliënt bepalen dat de zorg beëindigd is.
Omdat het in het verleden lastig is gebleken effecten in de jeugdzorg zichtbaar te maken, zal het extra
tijd vergen om een goed beeld te vormen van de daadwerkelijke effecten van de jeugdhulp op
Kempisch niveau.
Gezinsplan ter bevordering van kwaliteit
Voor de regio Zuidoost-Brabant is een gezinsplan ontwikkeld dat al in 2014 wordt gebruikt, ook
binnen de Kempengemeenten. De versterking van de eigen kracht van gezinsleden staat centraal
bij het werken volgens één gezin één plan. Elementen uit het gezinsplan zijn:









Persoonsinformatie
Hulpverleden
Belangrijke betrokkenen bij het gezin
Signalen van welzijn/veiligheid
Risicotaxatie
Zelfredzaamheidsmatrix
Doelen
Inzet jeugdhulp

g krijgt opdracht om voor juni 2013 een
· Hoe gaan we om met incidenten en calamiteiten?
Samenwerking in geval van veiligheidsrisico’s, geweld, mishandeling, misbruik of een acute crisis
Zoals bij het hoofdstuk ‘Aansluiting met de regio’ beschreven staat zal de Kempen op een aantal
specialistische onderdelen samen gaan werken met de regio Zuidoost Brabant. Dit heeft meerdere
redenen, zoals een vereiste schaalgrootte om bepaalde voorzieningen slagkracht, expertise en
volume te laten houden die nodig zijn. Er zijn diverse veiligheidsrisico’s, crises, of geweldzaken
mogelijk, waar acute inzet en een specialistische expertise nodig is, die het CJG+ op dat moment niet
kan bieden. Dit kan zijn als een gezin nog geen coördinator aan hun gezin gekoppeld heeft en buiten
kantooruren niet bij het kempenteam terecht kan, als er acute veiligheidsrisico’s zijn voor kinderen of
bij acute crisis. In principe hebben gezinnen waar al een hulpvraag bestaat één medewerker vanuit
het CJG+ die het gezin ondersteunt en hulp coördineert. Er zijn ook gezinnen waarin dit nog niet het
geval is als zich iets ernstigs voordoet.
We kennen de volgende zorgvormen die regionaal inzetbaar zijn:
 Crisishulp
 Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)
 Jeugdbescherming en jeugdreclassering
 Raad voor de Kinderbescherming
Een uitgebreide toelichting treft u in bijlage 7.
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7. Hoe gaan we financiële middelen inzetten?
“De zoektocht naar zo doeltreffend mogelijk werken
moet ons helpen niet alleen de (jeugd)zorg inhoudelijk
beter te maken, maar deze ook zo goedkoop mogelijk
te maken, zodat er zo veel mogelijk cliënten voor
eenzelfde budget te helpen zijn.” Bron: NJI publicatie
“55 vragen over effectiviteit”
· Hoe komt het budget in de toekomst bij de
(Kempen)gemeenten terecht?

Laat het geen geldkwestie zijn
om de zorg wel of niet te
bieden
- Inwoner

Gemeenten ontvangen per 1 januari 2015 een toevoeging aan het gemeentefonds voor de nieuwe
verantwoordelijkheden in het kader van de jeugdhulp en ondersteuning. Het Rijk kiest voor
financiering via het gemeentefonds zodat lokaal maatwerk mogelijk is. Bovendien zijn de
verantwoordingslasten van financiering via het gemeentefonds beperkt.
· Welke bezuinigingen worden opgelegd aan gemeenten?
Het Rijk legt via het Regeerakkoord 2012 een bezuiniging op aan gemeenten. Deze korting loopt op
van € 120 miljoen in 2015 naar € 300 miljoen in 2016. Vanaf 2017 bedraagt de korting € 450 miljoen.
In de meicirculaire gemeentefonds 2013 zijn gemeenten geïnformeerd over het macrobudget en de
bijbehorende verdeling over gemeenten. Volgens de berekening voor de meicirculaire 2013 bedraagt
het totaalbedrag voor de opvoed- en opgroeiondersteuning aan jeugdigen op jaarbasis landelijk
€ 3,3 miljard. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat gemeenten al ontvangen voor de Centra voor
Jeugd en Gezin: circa € 0,4 miljard (landelijk) en overige bedragen die eerder aan het gemeentefonds
zijn toegevoegd.
· Met welk voorlopig budget kan rekening worden gehouden voor de Kempen?
In 2015 krijgen gemeenten het historisch budget toegekend ven de jeugdzorgvoorzieningen die
overgaan naar de gemeenten. Gemeenten zijn immers verplicht lopende contracten in 2015 over te
nemen en hiervoor moeten zij uiteraard beschikken over voldoende middelen. De nu bekende te
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verdelen jeugdzorgmiddelen zijn gebaseerd op de jeugdzorggegevens uit 2011 . In de Meicirculaire
gemeentefonds 2014 worden de definitieve bedragen voor het historisch budget per gemeente
vastgesteld op basis van de jeugdzorggegevens uit 2012.
Dit budget kan nog wijzigen ten opzichte van wat nu bekend is doordat
 in de Meicirculaire 2014 uitgegaan wordt van de gerealiseerde uitgaven 2012 in plaats van
productieafspraken (nu),
 aanpassingen van volumegroei verwachtingen, toevoeging van persoonlijke verzorging
(behalve verpleegkundige handelingen),
 besluitvorming adolescentenstrafrecht nog moet plaatsvinden.
De verdeling naar gemeenten verandert door:
 gebruik van recentere informatie over zorggebruik,
 gebruik verblijfcijfers AWBZ zorg in plaats van indicaties,
 toepassing woonplaatsbeginsel op de AWBZ en Zvw zorg.
Voor het te verdelen bedrag is de bijgestelde verdeling macro budget december 2013 een geschatte
verdeling weergegeven, zie hieronder. Het betreft een bijgestelde verdeling van de bedragen die in de
meicirculaire 2013 werden genoemd.
In de tabel op de volgende pagina staan de totaalbedragen voor de gemeenten van subregio de
Kempen (kolom macro budget december 2013).
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Met uitzondering van gegevens over het gebruik van zorg voor psychische problemen, gefinancierd op basis van de Zvw
(2010), gegevens aantal meldingen bij AMK (2010), gegevens over zorg in natura AWBZ (2012), gegevens over gebruik
JeugdzorgPlus (2012).
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Tabel: macrobudget (meicirculaire en decembercirculaire 2013)

Gemeente

Meicirculaire 2013 op
basis van historische
verdeling

Bijgestelde verdeling
macro
budget
december 2013

Bergeijk
Bladel
Eersel
Reusel-De Mierden
Totaal

2.295.895
2.456.303
2.370.995
1.913.550
9.036.743

2.477.973
2.673.026
2.358.473
1.622.168
9.131.640

· Waarom betreft het een voorlopig budget?
Meicirculaire 2014
In de meicirculaire 2014 wordt het definitieve bedrag per gemeente bekend gemaakt voor de nieuwe
taken. Voor de berekening van dit bedrag worden de meest recente gegevens gebruikt.
Provinciefonds naar gemeentefonds in 2016
Bij de overdracht van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten wordt in 2016 bruto € 90
miljoen structureel overgeboekt van het provinciefonds naar het gemeentefonds.
· Hoe wordt de verdeling van het beschikbare budget in de toekomst bepaald?
Van verdeling op historische gronden naar objectieve verdeling
De verdeling van het beschikbare budget voor 2015 vindt plaats op basis van historische gegevens
over het gebruik van jeugdzorg op gemeentelijk niveau (bron: SCP en Cebeon). Vanaf 2016 wordt een
objectief verdeelmodel geleidelijk ingevoerd. In dit model wordt informatie meegenomen op
microniveau (kenmerken van de jeugdigen en gezinnen), mesoniveau (wijken, gemeenten, zorgregio’s
en provincies) en macroniveau (landelijk). Daarnaast worden ook beleids- en aanbodfactoren
meegenomen.
· Welke budgetten worden in de Kempen momenteel (tot 2015) al ingezet voor jeugdhulp?
Behalve de nieuwe taken beschikken de Kempengemeenten ook vanuit het positief jeugdbeleid over
budgetten voor jeugd en wordt aan de algemene uitkering van gemeentefondsen een budget voor de
CJG’s toegevoegd:
Tabel: CJG gelden in algemene uitkering (meicirculaire 2013)
Gemeenten

Gelden

Bergeijk

€ 360.481,-

Bladel
Eersel

€ 393.037,€ 345.951,-

Reusel-De Mierden

€ 240.277,-

32

Tabel: preventieve inzet CJG’s in 2013
Bergeijk

Bladel

Eersel

Reusel-De Mierden

Zuidzorg maatwerk

€ 21.134,00

€ 11.418,00

€ 25.816,00

€ 10.338,00

GGD maatwerk

€ 2.000,00

€ 4.700,00

€ 1.400,00

Lumens Groep, jeugd

€ 113.391,00

€ 125.209,00

€ 113.100,00 € 60.828,00

Jeugd-Punt

€ 61.744,00

€ 92.708,00

€ 71.982,00

€ 47.996,00

CJG-coordinatie

€ 63.000,00

€ 41.000,00

€ 20.000,00

€ 14.500,00

€ 12.705,00

Versterking zorgstructuur Rythovius

€ 20.000,00

Schoolpsycholoog Rythovius

€ 4.500,00
€ 261.269,00

€ 283.040,00

€ 260.098,00 € 135.062,00

* Exclusief kosten voor PR, deskundigheidsbevordering, Zorg voor Jeugd

· Welke Kempische uitgangspunten worden gehanteerd voor de inzet en verdeling van
budgetten?
In het Kempische dienstverleningsmodel neemt preventie en een sterk voorliggend veld een
belangrijke plaats in. Onze uitgangspunten voor bekostiging op grond waarvan verdeling plaatsvindt
zijn:
1.
Een
integraal
dienstverleningsmodel:
De
Kempengemeenten
hebben
een
dienstverleningsmodel voor de jeugdhulp ontwikkeld. Een uniforme financiering bevordert het
ontschotten van de jeugdzorgsector, waardoor niet meer in eerste en tweedelijnszorg wordt
gedacht, maar in passende zorg, die lichter of zwaarder van vorm kan zijn.
2. Eén gezin, één plan, één hulpverlener: De Kempengemeenten willen de collectieve preventieve
jeugdhulp en ondersteuning versterken, maar waar nodig flexibel individuele hulp en
ondersteuning in kunnen zetten door lokale ondersteuningsteams en kempenteam. Ook om deze
flexibiliteit te bevorderen is een zo eenduidig mogelijke vorm van financiering nodig.
Bovendien is het, wanneer er sprake is van meerdere hulpverleners, noodzakelijk om samen te
werken om te komen tot één plan voor één gezin. Dit betekent dat het bekostigingsmodel moet
sturen op samenwerking, of minstens samenwerking niet in de weg mag staan.
3. Normaliseren: de ondersteuningsvraag van de burger moet zo veel mogelijk worden
beantwoord door de sociale omgeving, voordat gericht professionele hulp wordt geboden. Niet het
indiceren van klachten staat centraal, maar het geven van een plaats aan vragen of problemen
binnen het dagelijks leven.
4. Focus op eigen kracht: van zowel de vrager als de als de sociale omgeving. Dit gebeurt onder
andere door middel van het keukentafelgesprek, waar ook de omgeving deel van uit maakt.
Daarnaast betekent dit een focus op de vraag en niet op het aanbod van diensten en
producten.
5. ‘Nee, tenzij..’ principe: professionele hulp kan niet worden geclaimd. Professionele hulp is
slechts aanvullend en (zo mogelijk) tijdelijk. Dit betekent dat geen volledige, langdurige trajecten
worden ingekocht, maar dat er wordt gezocht naar korte, passende interventies.

Zorg voor keuzevrijheid voor
ouders over de zorg die zij
willen ontvangen
- Inwoner

6. Kleinschaligheid, kwaliteit en maatwerk als
basisprincipes: om het zorgaanbod zo goed mogelijk
op de persoonlijke situatie aan te laten sluiten, is
maatwerk nodig. Hierbij staan kwaliteit en
kleinschaligheid voorop. Ook dit betekent geen
standaard trajecten, maar meer afgestemde
zorgvormen waarbij het principe ‘licht waar het kan

33

en zwaar waar het moet’ voorop staat en tot uitdrukking komt in het gezinsplan.
7. Beleidsinformatie: de beleidsinformatie kent een focus op de voorkant, de vraagzijde, in
plaats van op de aanbodszijde, de gebruikskant. Dit geeft de Kempengemeenten meer inzicht in
de daadwerkelijke vraag van Kempische inwoners, zodat zij hier waar mogelijk op in kunnen
spelen, bijvoorbeeld door middel van preventie.
Daarnaast:
 streven we naar onderlinge solidariteit binnen de Kempengemeenten voor in elk geval de
onderdelen lokale ondersteuningsteams, kempenteam, Adviserend Expertteam, Coördinatieteam
CJG+ in de Kempen (dit is in totaal het CJG+) en vormen van specialistische inzet, zie de tabel
ondersteuningsvormen in de Kempen met bekostingsvoorstellen.
 is het uitgangspunt voor de Kempengemeenten om de nieuwe taken binnen de feitelijke
rijksbudgetten uit te voeren.
· Welke globale verdeling van het totaalbudget volgt hieruit?
Het totaalbudget voor jeugdhulp kan
bestaan uit de CJG budgetten en de totale
transitiemiddelen welke wij inzetten voor
de
realisatie
van
het
dienstverleningsmodel. De focus ligt op het
voorliggende
veld
en
de
lokale
ondersteuningsteams (schuin linksonder in
het plaatje hiernaast weergegeven).
Wij kunnen op dit moment nog geen
inschatting geven van de begroting 2015.
Op het moment dat de budgetten op
rijksniveau bekend zijn, maken we een
begroting op de onderdelen van het
dienstverleningsmodel. Dit is onderdeel
van het realisatieplan. In 2015 is door de
vaststelling van het transitie- arrangement
over zorgcontinuïteit (zie hoofdstuk 7) al
een gedeelte van de begroting ingevuld.
Kempische Solidariteit
De onderbouwing voor solidariteit is dat er binnen de Kempen een eenduidig beleid voor
ondersteuning wordt ingezet, in de uitvoering aangestuurd door een centraal Coördinatieteam.
Daarnaast kan een individuele gemeente de organisatie van de dienstverlening niet alleen uitvoeren.
Solidariteit en samenwerking tussen gemeenten is hierdoor nodig.
Als er in een Kempengemeente meer inzet van het lokale ondersteuningsteam of kempenteam nodig
is, moet dat mogelijk zijn binnen de solidariteitsgedachte. Voor het lokale ondersteuningsteam is strikt
genomen wel één team per gemeente inzetbaar om vaste gezichten in de buurten en dorpen te zijn.
Deze teams zijn formatief per gemeente kwetsbaar. Om de kwetsbaarheid te verkleinen is solidariteit
tussen de verschillende Kempengemeenten en lokale ondersteuningsteams nodig.
Uitgegaan wordt van een solidariteitsbeginsel volgens een te bepalen verdeelsleutel voor de jaren
2015, 2016 zodat in 2017 bepaald kan worden of het solidariteitsbeginsel de gewenste effecten heeft
en of de verdeelsleutel na evaluatie aangepast moet worden. In de nieuwe beleidsperiode kan deze
vervolgens worden aangepast. Een minimale periode van 2 jaar is nodig om de gewenste effecten te
kunnen meten.
Op de volgende pagina worden de verschillende ondersteuningsvormen en het bekostigingsvoorstel
schematisch weergegeven. De verdeelsleutel op basis waarvan het solidariteitsprincipe invulling krijgt
wordt uitgewerkt in het realisatieplan.
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Tabel: ondersteuningsvormen in de Kempen met bekostigingsvoorstellen
Ondersteuningsvorm 2015
Bekostigingsschaal
Voorstel Bekostiging 2015
Sociale samenleving
Lokaal
Variërend,
oa
subsidiebeleid,
lokaal
gezondheidsbeleid, cultuurbeleid, sportbeleid
Versterking leefgebieden
Collectieve preventie leefgebieden
Lokale ondersteuningsteams
Subregionaal
de Kempische solidariteit
Kempen
Personeelskosten
Overhead
Activiteitenbudget
Kempenteam voor jeugdhulp

Subregionaal
Kempen

de

Kempische solidariteit

Subregionaal
Kempen

de

Kempische solidariteit

Subregionaal
Kempen

de

Kempische solidariteit

Subregionaal
Kempen

de

Kempische solidariteit

Personeelskosten
Overhead
Activiteitenbudget
Coördinatieteam
Personeelskosten
Overhead
Digitale infrastructuur
Adviserend Expertteam
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Opleidingskosten
Digitale infrastructuur
Specialistisch in de Kempen
Kortdurend verblijf
Pleegzorg
Specialistische ambulante zorg aan
kind en gezin
Specialistisch Regionaal

Zuidoost Brabant

Nog te bepalen, gedeeltelijk verwerkt vanaf
pagina 36, in ’21 voor de jeugd’

AMHK
Crisishulp
Jeugdbescherming
Jeugdreclassering
Residentiële zorg
Verwijsindex risicojeugd (VIR)
Boven regionaal

Nog te bepalen

Gesloten jeugdzorg
Kindertelefoon
Overige ondersteunende kosten
oa
Communicatie
ICT

Kempische solidariteit

35

· Voor welke taken worden regionaal financiële afspraken gemaakt?
Zoals bij het hoofdstuk ‘Aansluiting met de regio’ beschreven staat, zal de Kempen op een aantal
specialistische onderdelen samen gaan werken met de regio Zuidoost-Brabant, zonder dat hier een
wettelijke verplichting onder ligt. Dit heeft meerdere redenen, zoals een vereiste schaalgrootte om
bepaalde voorzieningen slagkracht, expertise en volume te laten houden die nodig zijn. Het gaat om
de volgende onderdelen:
Tabel: Regionale zorgvormen en voorstel niveau van regionale samenwerking

Zorgvorm

Voorstel niveau van regionale samenwerking

Ambulante zorg aan kind en gezin

Dagbehandeling

2*. Product- en prijsafspraken met grote instellingen, waarbij
lokaal bepaald wordt welke en hoeveel zorg al dan niet wordt
ingekocht
Voorstel tot nadere uitwerking in regionaal verband

Dag- en nachtbehandeling

5. Gezamenlijke inkoop met risicospreiding

Toezicht
en
rechterlijke
macht:
Jeugdbescherming/jeugdreclassering

3. Gezamenlijke inkoop, waarbij de regie van de gemeente op
deze zorgvorm op het volume nihil is

Speciale
producten

Crisishulp

4. gezamenlijke inkoop met volumegarantie voor instelling

AMHK

4. gezamenlijke inkoop met volumegarantie voor instelling

Kindertelefoon

Afwachten landelijke besluitvorming

Het uitgangspunt voor het gezamenlijk optrekken is ‘lokaal wat lokaal kan en regionaal waar nodig’.
Gemeenten maken zelf de keuze welk onderdeel van de jeugdzorg lokaal, dan wel subregionaal of
regionaal wordt opgepakt. Als besloten wordt samen te werken op regionale schaalgrootte, betekent
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dit nog steeds zoveel mogelijk lokale uitvoering .
Wij moeten als gemeente een dekkend aanbod aan jeugdhulp in stand houden. Voor een aantal
specialistische vormen van jeugdhulp, kan een dergelijk aanbod alleen gewaarborgd worden wanneer
wij samenwerken met andere gemeenten. Door gezamenlijke inkoop is er meer draagkracht voor de
diverse expertises die mogelijk niet beschikbaar of financieel haalbaar zouden zijn voor individuele
gemeenten of subregio’s.
De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant maken zelf de keuze welk onderdeel van de jeugdzorg lokaal,
Dan wel subregionaal of regionaal wordt opgepakt. Wanneer wij samenwerken op regionale
schaalgrootte, betekent dit nog steeds zoveel mogelijk lokale uitvoering.
Samenwerking tussen gemeenten kan variëren van het uitsluitend gezamenlijk vaststellen van
beleidsmatige uitgangspunten tot complete gezamenlijke inkoop waarbij al dan niet risicospreiding
wordt gehanteerd. We onderscheiden in dit kader onderstaande vijf niveaus van samenwerking, met
een oplopende schaal van intensiteit (1= minst intensieve vorm van samenwerking, 5= meest
intensieve vorm van samenwerking). De verschillende niveaus van samenwerking staan echter niet
geheel los van elkaar. Bijvoorbeeld: wanneer ervoor wordt gekozen om in gezamenlijkheid in te kopen
onder één contract, is het noodzakelijk dat hiervoor ook beleidsmatige-, operationele- en
product/prijs- afspraken worden gemaakt.
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· Wat houdt risicospreiding in?
Bij risicospreiding wordt de financiële inzet van een gemeente voorafgaand aan een periode bepaald.
Na afloop volgt er geen afrekening per gemeente. Dit betekent dat een gemeente binnen het boekjaar
soms voor meer zorg betaalt dan door jeugdigen uit de betreffende gemeente wordt gebruikt. Echter,
de volgende periode zal de gemeente het “meergebruik” betalen. Er vindt immers een jaarlijkse
bijstelling plaats van de financiële inzet van de gemeente. Bij minder gebruik van de gespecialiseerde
zorg zal de financiële bijdrage van de gemeente procentueel in het jaar daaropvolgend dalen.
Hierdoor wordt een prikkel ingebouwd om meer in te zetten op het preventief jeugdbeleid en om de
zorg in de basisvoorzieningen goed op orde te hebben. Meer gebruik leidt tot een procentuele hogere
bijdrage in het jaar daarop volgend. De gebruiker (gemeente) betaalt dus uiteindelijk zelf.
· Kiezen we voor subsidiëren of inkopen?
Sturen op maatschappelijke effecten betekent dat je als overheid partijen in de samenleving zover
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probeert te krijgen dat zij bijdragen aan het realiseren van een maatschappelijk gewenste situatie .
Het is niet zo dat subsidie betere of slimmere sturingsmogelijkheden biedt dan inkoop, of andersom.
Het subsidierecht en het aanbestedingsrecht kennen een eigen begrippenkader. Het subsidierecht
valt onder het nationaalrechtelijk begrippenkader, neergelegd in titel 4.2 van de Algemene wet
bestuursrecht. Het aanbestedingsrecht valt onder een Europeesrechtelijk begrippenkader
(Aanbestedingswet 2012).
We moeten dus steeds twee vragen beantwoorden:
1. is de overheidsuitgave een “subsidie” in de zin van titel 42 van de Awb en
2. is de overheidsuitgave een “ overheidsopdracht” in de zin van de Aanbestedingswet 2012?
De aanwezigheid van een prestatieplicht vormt de belangrijkste aanwijzing dat bij verstrekken van
subsidies sprake is van een “ overheidsopdracht”. Dat betekent niet dat bij een prestatieplicht steeds
een aanbestedingsplicht bestaat; dat is afhankelijk van de aard en omvang van de gesubsidieerde
projecten. In de oranje gekleurde vakken kan de gemeente met een aanbestedingsplicht bij subsidie
te maken krijgen.
Subsidie 4:21 Awb

Aanspraak op
financiële
middelen

Door een
bestuursorgaan
verstrekt

Met het oog op
bepaalde
activiteiten van de
aanvrager

Anders dan aan bo
geleverde
goederen of
diensten

Uitvoeringsovereenkomst ogv art 4:36 Awb
met prestatieplicht.

Overweging subsidie of inkoop (commerciële transacties):
 Bij subsidie neemt aanvrager initiatief door middel van een aanvraag in te dienen; bij een
commerciële transactie beschrijft en vraagt de gemeente de goederen of dienst
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Als de goederen of diensten niet rechtstreeks ten goede komen aan de gemeente, maar aan
derden, dan is er sprake van subsidie. Bij commerciële transactie worden de goederen en
diensten
rechtstreeks
aan
de
gemeente
geleverd.
Bij
gedecentraliseerde
overheidsverplichtingen is het minder duidelijk of sprake is van een commerciële transactie of
van een “ subsidie”. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk, maar hoewel derden profiteren
van deze diensten kan het toch een commerciële transactie zijn.
Bij een commerciële transactie zijn de prestaties over en weer afdwingbaar. Op grond van
artikel 4:36 van de Awb kan een gemeente bij subsidie ook een afdwingovereenkomst
afsluiten met verplichtingen voor de subsidieontvanger. Hierdoor kunnen concrete
(tegen)prestaties verlangd worden.
Subsidieverlening is gemakkelijk, maar prikkelt in de regel niet tot innovatie. En dat is nu net
wat nodig is, gezien de budgetkorting bij de decentralisatie van jeugdzorg.
Subsidiëren heeft gevolgen in de vorm van bezwaar- en beroepsprocedures
Bij subsidie ontstaat na enkele jaren een structurele subsidierelatie waardoor bij beëindiging
een afbouwregeling getroffen moet worden. Bij een langjarige subsidierelatie worden rechten
opgebouwd en dat betekent verplichtingen voor de overheid. Bij een contract dat afloopt staat
het de gemeenten vrij om een nieuwe aanbieder te zoeken.
Contracteren is vormvrij, het is gericht op wederkerigheid en sluit aan bij handelswijze Wmo
Aanbesteding kan leiden tot prijsdalingen, afbrokkelende kwaliteit en faillissementen van
aanbieders, waarmee de zorgcontinuering in gevaar komt.
Een prestatiecontract is privaatrechtelijk: sturen op de prestaties van zorgaanbieders. Bij
subsidie (publiekrecht) kijk je in de regel alleen naar de rechtmatigheid. Is het geld wel op de
juiste plaats terecht gekomen?

Subsidies zijn niet aanbestedingsplichtig mits zij gekwalificeerd zijn als een zuivere subsidie. Hierbij
gaat het niet om de naam, maar om de kenmerken. Indien de uitgave wordt bestempeld als subsidie,
maar toch veel kenmerken van een overheidsopdracht vertoont, zal er wel degelijk sprake zijn van een
overheidsopdracht. Door ervoor te kiezen om zoveel mogelijk via inkoop te regelen worden de risico’s
geminimaliseerd (veel uitgaven op dit beleidsterrein zijn vaak niet te kwalificeren als zuivere
subsidies).
Standpunt:
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met inkoop vanuit het oogpunt om innovatie en gewenste prikkels in
het systeem aan te brengen en risico’s te verminderen. Bij de verschillende vormen van
specialistische inzet kan gedifferentieerd worden met de vorm van inkoop of eventueel subsidie.
· Op welke manier sturen we met budgetten op de toegevoegde waarde van de geboden
ondersteuning?
De Kempengemeenten beoordelen de kwaliteit van interventies en hulpverlening door te kijken naar
de toegevoegde waarde. Dit betekent dat onderzocht wordt welke organisatie voor de beste prijs het
meeste effect bereikt. Het bepalen van toegevoegde waarde en het verbinden van een oordeel
daaraan is een complexe zaak. Een maatschappelijke verandering is immers afhankelijk van vele
factoren. Er moet dus een scherp onderscheid gemaakt worden tussen de totale vooruitgang die
wordt geboekt (tussen twee meetmomenten in) en de vooruitgang die kan worden toegeschreven aan
door de gemeente (of een van de partners) ontplooide activiteiten. Het gezinsplan, met als onderdeel
de zelfredzaamheidsmatrix, kan dit inzichtelijk maken.
· Is iedere Kempengemeente financieel verantwoordelijk voor eigen en/of andere inwoners?
De Kempengemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de ondersteuning, hulp en zorg van alle
jeugdigen die in een van Kempengemeenten verblijven. Een minderjarige volgt de woonplaats van
hem die het gezag over hem uitoefent, de onder curatele gestelde die van zijn curator. Wanneer beide
ouders samen het gezag over hun minderjarige kind uitoefenen, maar niet dezelfde
woonplaats hebben, dan is de gemeente verantwoordelijk van de ouder bij wie het kind feitelijk verblijft
dan wel laatstelijk heeft verbleven. Wanneer er sprake is van voogdij door een gecertificeerde
instelling, dan is het werkelijke verblijf van de jeugdige bepalend. Dat wil zeggen dat wanneer een
jeugdige in een residentiële instelling woont of bij een pleeggezin verblijft, de feitelijke woonplaats
waar de jeugdige daadwerkelijk verblijft leidend is. Het is dus niet zo dat de gemeente waar de ouders
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van de jeugdige wonen verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of de uitvoering van de
voogdijmaatregel. Tot slot is geregeld dat als de woonplaats van de ouders onbekend is er altijd een
verantwoordelijke gemeente is. Op dat moment is de plaats van het werkelijk verblijf van de jeugdige
36
is bepalend .
· Wanneer wordt een eigen bijdrage gevraagd?
In de huidige situatie is het zo dat als een kind in een jeugdzorginstelling of in een pleeggezin woont,
betalen zijn ouders daarvoor een bepaald bedrag per maand. Dit is de ouderbijdrage in de provinciale
jeugdzorg. Ook als het kind alleen in de weekenden bij een pleeggezin is of dagbehandeling heeft,
betalen de ouders een ouderbijdrage. De ouder die onderhoudsplichtig is moet de ouderbijdrage
betalen. Zak- en kleedgeld krijgt het kind van de jeugdzorginstelling. Soms betaalt de instelling ook
een deel van de reiskosten naar huis. Een instelling mag overigens zelf beslissen wat ze wel en niet
betaalt. De hoogte van de ouderbijdrage in de jeugdzorg is afhankelijk van de leeftijd van het kind en
het soort hulpverlening dat het kind krijgt. De hoogte van de bijdrage is niet afhankelijk van het
inkomen. Of de hulpverlening vrijwillig of justitieel (onvrijwillig) is, maakt voor de hoogte van de
ouderbijdrage geen verschil. Er zijn vrijstellingsmogelijkheden. Jongeren die zelf geld verdienen of een
uitkering krijgen, en in een instelling wonen, betalen een eigen bijdrage. Als de jongere een uitkering
heeft, is die eigen bijdrage even hoog als het netto maandinkomen, min een kwart van het
minimumloon dat voor die leeftijd geldt.
Overweging Kempisch standpunt eigen bijdrage op basis van landelijk standpunt
In het huidige provinciale jeugdzorgstelsel geldt een eigen bijdrage bij uithuisplaatsing van de
jeugdige. Op grond van de concept-Jeugdwet is het vanaf 2015 mogelijk voor gemeenten om een
(inkomensafhankelijke) eigen bijdrage in te voeren. Gezien de betaalbaarheid van de jeugdzorg en/of
de werkwijze binnen de Wmo is het voor bepaalde vormen van jeugdzorg wenselijk een eigen bijdrage
vast te stellen. Een consequentie kan zijn dat het een zorgmijdend effect heeft bij vrijwillige
hulpverlening of de drempel verhoogt.
Voor de vaststelling wordt mogelijk nog een ministeriële regeling uitgewerkt. Inning gebeurt niet door
de gemeente zelf, hiervoor wordt een rechtspersoon door het ministerie aangewezen (dit zou
bijvoorbeeld het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunnen zijn of Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdragen (LBIO).
Wij volgen in de Kempen het landelijk standpunt en de eventuele mogelijkheden worden uitgewerkt in
het realisatieplan.
· In welke financiële vormen kan specialistische ondersteuning worden aangeboden?
Naast subsidie of inkoop zijn er ander financiële vormen om specialistische ondersteuning aan te
bieden. In de Kempen geven we de voorkeur aan zorg in natura. Onderstaand wordt beschreven wat
daaronder wordt verstaan. In deze paragraaf noemen wij het persoonsgebonden budget als alternatief
voor zorg in natura. Persoonsvolgend budget en de voucher systematiek zijn bijzondere vormen voor
zorg in natura.
Zorg in natura (ZIN)
Wij gaan ervan uit dat de mogelijkheid van zorg in natura altijd eerst bekeken wordt aan de hand van
het gezinsplan. Zorg in natura is een vorm van ondersteuning waarbij de zorgaanbieder de zorg levert
en regelt ook de administratie daaromheen. Dit gaat altijd vooraf aan het beoordelen of er een PGB
ingezet moet worden.
Persoonsvolgend budget (PVB)
Via persoonsvolgende bekostiging of budget wordt het budget beheerd door een andere
partij in ons geval de gemeente. Mensen regelen zelf hun zorg en ondersteuning binnen het beschikbare
budget.
Hierbij zijn twee varianten denkbaar:
a. de variant waarbij mensen zelf hun zorg en ondersteuning regelen. Administratie
en betalingen verlopen via de gemeente die het geld beheert.
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Voor de Jeugd. ‘Nieuwe definitie woonplaatsbeginsel wetsvoorstel Jeugdwet’. Zie: http://www.voordejeugd.nl/images/pdf
/overige/Woonplaatsbeginsel/Nieuwe_definitie_woonplaatsbeginsel%20november%202013.pdf

39

b. de variant waarbij mensen wel zelf kiezen maar het niet zelf regelen. Naast de
administratie en de betalingen, wordt ook het regelwerk gedaan door de gemeente.

Vouchers
Een cliënt krijgt een voucher waarmee bij een aanbieder naar keuze hulp of zorg voor kan bieden. De
voucher staat gelijk aan omvang en inhoud van de hulpverlening of ondersteuning. De aanbieder
declareert vouchers bij de gemeente. Dit is een mogelijke operationalisering van een persoonsvolgend
budget (zie hiervoor). Dit is een overzichtelijke vorm waardoor het financiële risico beperkt wordt en
legt de verantwoordelijkheid bij ouders die maatwerk kunnen inzetten.
Overweging en standpunt persoonsgebonden budget (PGB)
Het PGB als mogelijkheid is in het huidige systeem alleen van toepassing in de jeugd LVB (licht
verstandelijke beperking) en jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg) maar niet voor provinciale
jeugdzorg.
Met een PGB kan geen geneeskundige behandeling of therapie worden betaald, maar men moet
eerder denken aan weekendopvang, logeerhuizen en de inzet van een persoonlijk ambulante
ondersteuner. Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget in de jeugdzorg, moet
er voor jongeren onder de 18 een indicatie worden aangevraagd bij en afgegeven worden door het
Bureau Jeugdzorg. De indicatie kan, naar keuze, worden verzilverd in de vorm van een PGB of 'zorg
in natura'.
Een groot deel van de groei van de PGB’s heeft plaatsgevonden in de zorg voor jeugd. Er is sprake
geweest van wildgroei waarbij het niet duidelijk was of dit de daadwerkelijke zorg ten goede kwam. De
voordelen voor cliënten om regie te voeren over hun eigen leven en maximale flexibiliteit in
dienstverlening die past bij hun persoonlijke situatie, zijn vaak genoemde argumenten om PGB’s ook
voor de jeugdzorg te behouden.
Binnen de nieuwe concept jeugdwet blijft het mogelijk voor
gemeenten om met PGB’s te gaan werken in plaats van met zorg
in natura (ZIN). Dat is mogelijk voor alle vormen van jeugdhulp,
echter wanneer jeugdhulp wordt ingezet in het kader van
jeugdbescherming of jeugdreclassering is het niet mogelijk om die
zorg via een PGB in te zetten. Bij de beoordeling van de vraag of
de inzet van zorg via een PGB wenselijk is, zouden de volgende
aspecten afgewogen moeten worden:

ouderinitiatieven zijn
belangrijk
- Wmo adviesraad

In geval iemand in aanmerking komt voor specialistische ondersteuning, zou hij/zij deze ‘in natura’
moeten krijgen.
Wanneer het PGB de enige mogelijkheid blijkt op grond van het gezinsplan en deze is niet als zorg in
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natura te verstrekken, dán kan daarvoor PGB toegekend worden op basis van voorwaarden :
1. Is de kwaliteit geborgd op basis van de beschreven kwaliteitseisen?
2. Voorlichting en controle zijn absolute voorwaarden én moeten dus ook meegenomen worden in de
inrichting.
3. De persoon (of zijn omgeving) moet de verantwoordelijkheden kunnen dragen (en zich daarvan
bewust zijn) die bij de inkoop komen kijken.
4. Doelmatigheid in de zin van de bijdrage aan het gezinsplan
5. Beheersmatigheid (het mag niet meer kosten dan zorg in natura)
· Welke afspraken zijn gemaakt in het kader van zorgcontinuïteit?
Gemeenten in regionaal verband zijn verplicht inzicht te geven in hoe zij het overgangsrecht voor
cliënten inrichten. Afspraken over het overgangsjaar (2015) zijn door alle gemeenten vastgelegd in
regionale “transitiearrangementen” (RTA’s). Het gaat hierbij om afspraken over cliënten die op 31
december 2014 in een zorgtraject zitten of op de wachtlijst staan. Er worden drie doelstellingen
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beoogd in een RTA:
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Deze voorwaarden worden verder uitgewerkt in het realisatieplan
Met als wettelijk kader de concept Jeugdwet: a.Zorgplicht per 2015, b. Het continueren van zorg in 2015 voor bestaande
cliënten en wachtlijstcliënten per 31-12-2014, c. Het realiseren van de hiervoor benodigde infrastructuur en d. Het beperken van
de frictiekosten als gevolg van de transitie.
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Continuïteit van zorg voor zittende en wachtlijstcliënten per 31-12-2014
Het realiseren van de hiervoor benodigde infrastructuur
Het beperken van de frictiekosten als gevolg van de transitie

· Hoe ziet het regionaal transitiearrangement (RTA) er voor Zuidoost-Brabant uit?
Het RTA van Zuidoost-Brabant voldoet aan de landelijk gestelde eisen van het transitiearrangement
en geeft antwoord op hoe de 21 gemeenten het continueren van zorg in 2015 voor bestaande cliënten
en wachtlijsten per 31-12-2014 en de zorgplicht van gemeenten per 2015 inzetten.
De nieuwe concept Jeugdwet geeft aan op welke wijze de colleges vorm dienen te geven aan
zorgvoorzieningen, waarbij het ‘recht op zorg’ wijzigt in een zorgplicht voor gemeenten. In de
conceptwet zijn de gronden van de gemeentelijke zorgplicht verwoord, alsook de rechten en plichten
van gemeenten in het al dan niet toewijzen van zorg aan cliënten. Jeugdigen met een indicatie of met
een reeds lopend traject op 31 december 2014, mogen dit in het jaar 2015 voor de hoogte van
maximaal 1 jaar (dus tot uiterlijk 31 december 2015) bij dezelfde zorgaanbieder continueren.
Uitzonderingen op de overgangstermijn van een jaar zijn de pleegzorg en zorgvormen die opgelegd
worden middels maatregelen (Justitie, OM, rechter).Het inhoudelijke RTA van Zuidoost Brabant kunt u
vinden in bijlage 10.
· Wanneer zijn de RTA’s vastgesteld?
Op 31 oktober 2013 hebbende gemeenten in Zuidoost-Brabant een door 21 colleges B&W vastgesteld
Regionaal Transitie Arrangement (RTA) ingediend bij de landelijke Transitiecommissie
Stelselherziening Jeugd (TSJ). Het RTA is een niet vrijblijvend bestuurlijk voornemen van 21
gemeenten in de regio Zuidoost- Brabant om bepaalde budgetten te alloceren om de continuïteit van
zorg te borgen, op basis van de huidig beschikbare informatie.
· In hoeverre is er al sprake van inkoopafspraken met zorgaanbieders voor 2015?
Dit arrangement bevat geen inkoopafspraken met zorgaanbieders. In de regio Zuidoost-Brabant is er
een discrepantie tussen het in de meicirculaire gepubliceerde beschikbare budget 2015 en de huidig
regionale budgetten jeugdzorg (peildatum 2012). Deze conclusie sluit aan op reactie van de VNG op
het ‘conceptrapport Rekenkamer toets macrobudget decentralisatie jeugdzorg’. Hierin wordt
aangegeven dat de feitelijke Rijkskorting hoger is dan de gecommuniceerde van 4%. Landelijke
bezuinigingen op de AWBZ en PGB’s zorgen voor een cumulatie van bezuinigingen op het
jeugddomein. Als gevolg hiervan kunnen de 21 regiogemeenten in Zuidoost-Brabant niet voldoen aan
de gestelde eisen van het transitiearrangement en is derhalve de status van het arrangement
gewijzigd. Het transitiearrangement Zuidoost-Brabant is een bestuurlijk voornemen om in
gezamenlijkheid te werken aan een groot aantal inhoudelijke en organisatorische verbeteringen en
besparingen. Gemeenten zijn hierbij niet verantwoordelijk voor het oplossen en/of compenseren van
frictiekosten, die mogelijk gepaard gaan met de transitie Jeugdzorg.
Het uitgangspunt voor gemeenten is om de nieuwe taken binnen de feitelijke rijksbudgetten uit te
39
voeren .
· Welke rol hebben de gemeenteraden in de Kempen in het kader van het RTA?
Het transitiearrangement betreft een bestuurlijk voornemen om bepaalde budgetten te alloceren voor
jeugdzorg. De gemeenteraad is daarmee het besluitvormend orgaan in deze.
Dit betekent dat in 21 gemeenteraden besluitvorming plaats moet vinden over één RTA. Gezien de
zeer korte doorlooptijd van het RTA (25 juli- 31 oktober 2013) was het niet mogelijk om voor 31
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De TSJ toetst op de drie doelstellingen van het RTA en rapporteert aan de verantwoordelijke ministeries (VWS en J&V). De
discrepantie tussen het in de meicirculaire 2013 gepubliceerde beschikbare budget 2015 en de huidig regionale budgetten
jeugdzorg (peildatum 2012) is van toepassing voor meer landelijke regio’s, en heeft landelijke prioriteit om duidelijkheid te geven
aan de gemeenten vooraleer te komen tot afspraken met zorgaanbieders voor het borgen van de continuïteit van zorg. Het
betreft duidelijkheid in het beschikbare budget 2015.
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oktober een Raadsbesluit te nemen. Daarom is landelijk de afspraak gemaakt dat het RTA onder
voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad naar de TSJ verzonden wordt.
In verband met landelijke onduidelijkheden omtrent feitelijk beschikbare budgetten in het
overgangsjaar 2015, toegepaste en nog toe te passen Rijkskortingen, en mogelijke verschuivingen in
zorgpakketten, is het op dit moment niet mogelijk om bindende afspraken t.o.v. de zorgcontinuïteit en
transformatie van jeugdhulp vorm te geven voor het overgangsjaar 2015. Het RTA zal daarom
ingediend worden als regionaal kader onder het strikte voorbehoud dat de regio uitgaat van 4%
Rijkskorting ten opzichte van het beschikbare budget in peiljaar 2013.Vanuit de 21 gemeenten is er
op 9 oktober 2013 een schrijven uitgegaan ter attentie van de Staatssecretaris, waarin we om
40
duidelijkheid vragen .
· Hoe gaan we om met risico’s?
Zolang de budgetten niet met zekerheid bekend zijn en bezuinigingen worden toegepast gaat de
transformatie in zijn algemeenheid gepaard met risico’s. In het eerste half jaar van 2014 voeren we
een risico inventarisatie uit om beheersmaatregelen te kunnen formuleren.
Specifieke risico’s zijn de volgende:
 Met name in plattelandsgebieden wordt vaak relatief veel gebruik gemaakt van PGB’s en
minder van zorg in natura. Bij de budgetverdeling op historische gronden wordt hiermee
rekening gehouden. In het licht van het toekomstige objectieve verdeelmodel zijn deze
verschillen een belangrijk aandachtspunt voor gemeenten.
 Besluitvorming door individuele gemeenten, met name op Kempenniveau. Tijdige (en
eenduidige) besluitvorming is van belang om op inhoud en beheersmatigheid de
dienstverlening mogelijk te maken.
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Dit bericht is in afschrift aan de woordvoerders van de fracties en aan de VNG verstuurd. De duidelijkheid is voor gemeenten
en zorgaanbieders belangrijk in de voorbereiding van de transitie jeugdzorg per 2015.
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