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Aanleiding tot deze notitie 
 

Voorliggend document schetst de kaders van de vijf Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en 

Reusel-De Mierden voor de Transitie van de Jeugdzorg, de toekomstige zorg voor jeugdigen1 en hun 

gezinnen in de Kempen. Een zorg voor jeugd die maximaal inspeelt op de eigen kracht van burgers en 

professionals, die dichtbij is en op de meest effectieve manier sociale veerkracht realiseert. Deze notitie 

beoogt de eerste piketpalen te slaan voor de inrichting van de jeugdzorg. Daarbij is gebruik gemaakt van de 

uitgangspunten die eerder door portefeuillehouders in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) 

zijn vastgesteld.  

 

De komende jaren verandert er veel in het gemeentelijke sociale domein. Gemeenten krijgen door de 

overheveling van de jeugdzorg nieuwe taken en bevoegdheden. Ook de overheveling van de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (functies begeleiding en persoonlijke verzorging) naar de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de uitvoering van de Participatiewet zorgt voor een uitbreiding 

van het gemeentelijke takenpakket. Daarnaast heeft de Wet op Passend Onderwijs een relatie met 

genoemde ontwikkelingen. De verbinding tussen deze ontwikkelingen vergt een krachtige bestuurlijke regie. 

Transitie Jeugdzorg:  gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van 

jeugdzorg. Dit wordt vastgelegd in de Jeugdwet. Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet op de Jeugdzorg. 

Van AWBZ naar Wmo: gemeenten worden volledig verantwoordelijk voor de AWBZ activiteiten op het gebied 

van begeleiding en persoonlijke verzorging. De dienstverlening wordt meer gericht op waar ze het hardst 

nodig is en gaat vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

Participatiewet: deze wet gaat in op 1 januari 2014. De participatiewet moet de Wet Werk en Bijstand 

(WWB), Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 

vervangen. Deze nieuwe wet staat ten dienste van het vinden en behouden van een baan.  

Passend Onderwijs: De kern van de wet is de zorgplicht van het onderwijs per 1 augustus 2014. 

Schoolbesturen krijgen de plicht om binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden ieder kind een passende 

onderwijsplek te bieden, ongeacht de zorgbehoefte(n)2.  

 

 In deze notitie wordt steeds gesproken over de Transitie Jeugdzorg. Goed beschouwd is het niet enkel een 

transitie, maar ook een transformatie. Dit is ook wat we beogen in de Kempen, omdat we in de 

decentralisatie van taken een kans zien voor transformatie; een omslag in denken en doen.  

Om de transitie te laten slagen, is transformatie nodig. Daarbij kan deze notitie aanknopingspunt bieden tot 

transformatie van het totale sociale domein, waarvan de drie transities en Passend Onderwijs deel 

uitmaken.  

 

 

                                                                 
1 Waar jeugd of jeugdige genoemd wordt in deze notitie, bedoelen we iedereen van -9 maanden tot 18 of 23 jaar. De 

scheiding in leeftijd verschilt per zorgsoort.  

2 Samenwerking tussen gemeenten en onderwijs op het gebied van Passend Onderwijs is in De Kempen in gang gezet. 

Een basis hiervoor biedt het verkennend onderzoek: Een verkenning naar de afstemming tussen Passend Onderwijs en 

Transitie Jeugdzorg in Eersel en Reusel-De Mierden, mei 2012. 
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De uitdaging is om de kaders voor de Transitie Jeugdzorg, die in deze notitie beschreven staan, te 

verbinden met de visie op veranderingen in het gehele gemeentelijke sociale domein. Vanuit een 

krachtige bestuurlijke regie brengen we deze kaders tot integrale uitvoering. 
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Doel en status van deze notitie 
 

Doel 

Deze notitie heeft als doel een kader te bieden voor het vormgeven van de Transitie Jeugdzorg in de 

Kempengemeenten. Deze kaders zijn een uitwerking van de visie die in SRE-verband is opgesteld.  

 

Kaders zijn nodig, omdat nieuwe taken een groot effect gaan hebben op de inrichting van het lokale veld en 

op de samenwerking tussen gemeenten en andere partijen, zoals de huidige aanbieders van jeugdzorg, 

opvoed- en opgroeiondersteuning en onderwijs.  

 

Status 

Met de kaders is op 21 november 2012 ingestemd door het portefeuillehoudersoverleg Wmo in de 

Kempengemeenten. 

 

De notitie leggen we ter advisering voor aan de Wmo-adviesraden van de gemeenten. Tegelijkertijd vragen 

we lokale partners op het gebied van jeugd om hun reactie te geven op de notitie. Hierna leggen we de 

notitie ter vaststelling voor aan de colleges van B&W en de afzonderlijke gemeenteraden van elke 

Kempengemeente met als doel te komen tot uniform  vastgestelde kaders. 
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Landelijk beleid 
 

De ambitie van het kabinet is dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en 

naar vermogen meedoen. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit 

niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren: ‘Geen kind buiten spel!’.  

Het stelsel moet eenvoudiger en moet een integrale aanpak van problemen bevorderen. Ouders, kinderen 

en andere opvoeders moeten gemakkelijk ergens terecht kunnen met hun vragen over opgroeien en 

opvoeden. De hoofddoelen van de stelselwijziging zijn dan ook: 

• eerdere ondersteuning en zorg op maat; 

• betere samenwerking rondom gezinnen. 

 

Daarnaast heeft de rijksoverheid besloten tot een efficiencykorting op het jeugdzorgbudget. 

 

Jeugdwet 

De Jeugdwet is nog niet vastgesteld door de Tweede Kamer. Inmiddels is er een eerste concept van het 

wetsvoorstel gepubliceerd. Kernpunten uit het concept-wetsvoorstel zijn: 

• Het versterken van de eigen kracht en de sociale netwerken rond jeugdigen en gezinnen moet 

centraal komen te staan in het nieuwe stelsel van zorg voor jeugdigen (pedagogische civil society). 

• Het stelsel moet zo worden vormgegeven, dat er eerder ondersteuning en zorg op maat wordt 

geboden vanuit een laagdrempelig netwerk van organisaties, ter voorkoming van instroom in de 

gespecialiseerde zorg (het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan als fundament dienen). 

• De bundeling van geldstromen voor de verschillende zorgdomeinen (preventief en gespecialiseerd) 

en drang- en dwangmaatregelen moet leiden tot een stelsel van integrale en daarmee effectievere 

zorg voor jeugdigen en gezinnen (in afstemming met onderwijs). 

• Om bovenstaande te realiseren is een transformatie binnen de zorg voor jeugdigen noodzakelijk ten 

opzichte van de huidige situatie. Gemeenten krijgen hiervoor binnen de wettelijke kaders de vrijheid 

om op lokaal niveau de zorg voor jeugd in samenhang te regelen, zodat lokaal beleid kan worden 

afgestemd op de behoefte van de inwoners. 
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Onderdelen van de Transitie Jeugdzorg 

Volgens de laatste beleidsbrief van het Rijk, ‘Geen Kind buiten Spel’ (april 2012) worden gemeenten vanaf 

2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdzorg, die nu onder het Rijk, de provincies, de 

gemeente, de AWBZ en de Zorgverzekeringswet (ZvW) valt. Het gaat om alle onderdelen die behoren tot de 

verzamelnaam ‘Jeugdzorg’: 

• Provinciale jeugdzorg  

o Alle taken die onder Bureau Jeugdzorg vallen 

 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

 Vrijwillige jeugdzorg 

 Jeugdbescherming 

 Jeugdreclassering  

 Crisisinterventie 

 Kindertelefoon 

o Taken jeugdzorginstellingen 

• Gesloten jeugdzorg (jeugdzorg-plus) 

• Jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ) 

• Jeugd lichtverstandelijke beperking (jeugd-LVB) 

 

Deze nieuwe taken moeten worden ingebed in de (boven)lokale structuren (CJG, onderwijs, veiligheidshuis) 

en verbonden worden met de eigen dienstverlening op het terrein van onder andere werk en inkomen en 

de Wmo, zoals schuldhulpverlening binnen een gezin.  

 

jeugdzorg Zorg voor 

Jeugd-LVB 

Jeugd-GGZ 

Provinciale 

jeugdzorg 

Gesloten 

jeugdzorg 
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Visie en kaders  
 

Visie op andere jeugdzorg van de Kempengemeenten 

Jeugdigen groeien op tot verantwoordelijke en zelfstandige burgers. Burgers die actief deelnemen aan de 

samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn. Opvoeden is een vanzelfsprekende 

verantwoordelijkheid van ouders. Jeugdigen in de Kempen hebben het recht om op te groeien in veiligheid. 

Opvoeden en opgroeien doe je in de samenleving. De ouders zijn de belangrijkste opvoeders, maar ook het 

bredere netwerk rondom een gezin bepaalt mede het verloop van de opvoeding. Als de steun vanuit de 

leefomgeving niet voldoende is, kunnen ouders en jeugdigen een beroep doen op professionele 

hulpverlening.  

Jeugdzorgprofessionals hebben de plicht om actie te ondernemen als de veiligheid, gezondheid en 

ontwikkeling van de jeugdige in het gedrang komt. De gemeente treft passende, wettelijke en bestuurlijke 

maatregelen als de veiligheid van de jeugdige in het geding is.  

 

De gemeenten maken (binnen de CJG’s) een beweging van specialistische, doelgroepgerichte werkers, naar 

generalisten. Generalisten verlenen lichte zorg en voorkomen zoveel mogelijk dat zwaardere zorg nodig is. 

Effectieve zorg voor de jeugd en ouders is zorg die voldoet aan uitgangspunten gebaseerd op het Wrap 

Around Care model. Dit model staat voor een werkwijze waarbij een ‘generalist’, op basis van een integraal 

gezinsplan, praktische vraaggerichte ondersteuning biedt in het gezin. De ondersteuning wordt rondom het 

gezin georganiseerd. Wrap Around Care gaat daarbij uit van een aantal specifieke uitgangspunten, zoals het 

centraal zetten van de eigen kracht van het gezin en het opstellen van een plan met meetbare doelen.  
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De kaders die ontwikkeld zijn binnen het SRE-verband vormen de basis voor de kaders van de 

Kempengemeenten. 

 

Kaders SRE 

In december 2010 zijn bestuurders en ambtenaren binnen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 

(SRE) gezamenlijk het traject in het kader van de Transitie Jeugdzorg gestart.  

De samenwerkende gemeenten SRE constateren dat er een trendbreuk nodig is: de plicht tot opvoeden 

vervangt het recht op zorg. Het belang  van eigen kracht, betrokkenheid en inzet van het sociale netwerk 

rondom gezinnen neemt toe.  

Hieruit zijn de volgende inhoudelijke werkprincipes geformuleerd, 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. 

 

Met het verdwijnen van de indicatiestelling zal een andere vorm van toeleiding naar specialistische zorg 

moeten worden ontwikkeld in de gemeente, in combinatie met de aanwezigheid van lokaal zorgaanbod. In 

SRE-verband zijn hiervoor een aantal organisatorische uitgangspunten ontwikkeld die de 

Kempengemeenten onderschrijven.  

Deze uitgangspunten zijn: 

 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. 
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Aanvullende kaders Kempengemeenten 

 

1. De generalist is spin in het web, hij kijkt met een onafhankelijke blik. 

  

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.  

 

2. Specialisten worden alleen ingezet daar waar nodig. Generalistisch waar mogelijk en specialistisch 

waar nodig. 

   

We willen de instroom in de gespecialiseerde zorg zoveel mogelijk 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. 

 

3. Generalisten werken pro-actief en vindplaatsgericht. 

  

Met name in de Kempen blijken inwoners vaak pas op een (te) laat moment hulp in te roepen. Een pro-

actieve 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.  

 

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 aanbod- naar 

vraaggericht werken. 

  

Primair uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders vraagt een cultuuromslag bij professionele 

instellingen en individuele medewerkers hiervan. Er moet meer gecommuniceerd worden met in plaats van 

over het gezin en dat vraagt specifieke vaardigheden. Hulpverleners komen niet meteen met een passende 

oplossing of grijpen niet meteen in, maar stellen opvoeders in staat zelf de benodigde acties te verrichten, 

samen met hun sociale netwerk en hun directe omgeving. Deze werkwijze betekent niet automatisch dat 

professionals in alle gevallen meer op afstand van het gezin werken. Integendeel: waar zich complexe 

problemen voor doen, zullen professionals steeds meer in het gezin zelf aanwezig zijn. Kortom; de principes 

van ontzorgen, demedicaliseren/normaliseren en eigen kracht moeten centraal staan. 
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Gemeentelijke samenwerking 
 

Om de verantwoordelijkheden, die gemeenten per 2015 krijgen, kwalitatief goed te kunnen organiseren, zal 

er samengewerkt moeten worden tussen de gemeenten. Dit doen we zowel in SRE-verband als binnen de 

Kempengemeenten. Eén Kempengemeente apart is te klein om de doelgroep in totaliteit (van licht tot zeer 

zware complexe hulpvragen) goed te kunnen bedienen. Bovendien is in het wetsvoorstel opgenomen dat 

bovenlokale samenwerking voor de zwaardere, specialistische vormen van zorg wordt vereist.  Daarnaast is 

volgens de laatste beleidsbrief ook samenwerking nodig op de gebieden jeugdbescherming, 

jeugdreclassering, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunten Huiselijk Geweld.  

 

In de voorbereidingen bundelen we ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau.  In 

2013 zal bekeken worden in welke vorm de samenwerking uiteindelijk gestalte krijgt. Door het bundelen 

van de krachten van de Kempengemeenten kan de kwaliteit van de dienstverlening worden versterkt, de 

continuïteit worden gewaarborgd en er kan efficiënter worden gewerkt.  

 


