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Bijlage 2: Input vanuit de Kempische Krachtsessies 
 
Kempische Krachtsessies voor inwoners op  29 en 30 oktober 2013 
 
Inleiding 
Op 29 en 30 oktober 2013 hebben Kempische Krachtsessies voor inwoners plaatsgevonden. Tijdens 
deze sessies hebben de samenwerkende gemeenten inwoners op de hoogte gebracht over de 
ontwikkelingen en het dienstverleningsmodel voor Jeugd.  
 
Reacties vanuit inwoners 
Over het algemeen vonden inwoners de informatie duidelijk en zijn ze positief over de ontwikkelingen. 
Het roept nog wel veel vragen op. De informatie die gegeven werd, werd nog vrij theoretisch en 
algemeen beschouwd.  
 
Belangrijkste uitkomsten 
Hieronder worden een aantal zaken benoemd die vaak meerdere malen naar voren kwamen tijdens 
de inwonersavonden. Een aantal antwoorden is in het schema hierboven weergegeven. De andere 
vragen waarop het dienstverleningsmodel geen antwoord geeft, worden opgepakt in de fase van het 
inrichten ofwel het implementatieplan dan wel het meerjaren beleidskader.  
 

 Denk goed na wat de ouders en kinderen vragen, steun het hele gezin. Vergeet de 
kinderen niet die op dit moment in de jeugdhulpverlening zitten en heel onzeker gemaakt 
worden door de media.      

 Laat het geen geldkwestie zijn om de zorg wel of niet te bieden.  
 Het woord generalist roept veel vragen op, waarschijnlijk omdat het geen helder beeld 

geeft van de betekenis en waarde van de generalist voor het gezin. 
 Inwoners zijn blij met kwaliteitseisen voor hulpverleners. Investeer in scholing/training van 

generalisten. Investeer in goede signaleringsvermogen op de vindplekken. Kijk ook bij 
bestaande instellingen wie de rol van generalist al vervult, deze zijn er nu namelijk al wel 
degelijk. Welke persoon wordt gekoppeld aan welk gezin? Wat als een ander persoon 
beter past bij het gezin? Kan een gezin ook beroep doen op een andere generalist? 

 Er is behoefte aan keuzevrijheid voor passende zorg voor ouders. 
 De nieuwe ontwikkelingen schept vertrouwen voor verbetering van de jeugdzorg. 
 Zorg dat er ruimte blijft voor de etiketten. Niet om de financiën alleen, maar ook omdat het 

soms heel helpend kan zijn voor het kind wat er scheelt.  
 Als er van buitenaf een zorg is over een gezin, kan die zorg dan ook laagdrempelig 

gemeld worden, zodat de generalist op de hoogte kan worden gebracht (bijv. van een 
vereniging). 

 Kunnen ouders alleen aankloppen bij een van de leefgebieden of kunnen ze ook 
rechtstreeks aankloppen bij lokale teams? Maak helder en inzichtelijk voor burgers hoe 
straks de lijnen naar hulpverlening voor jeugd gaan lopen. 

 Verwacht niet teveel van sociale netwerken. Vaak zijn deze niet toereikend en het kan 
voor overbelasting van het netwerk zorgen. 

 Zorgen om pleegzorg, combinatie jeugdzorg bevalt goed. Wat gebeurt er met de 
pleegzorgvergoeding? 

 Worden door de casemanager ook overige gezinsproblemen aangepakt, niet alleen op 
gebied van jeugd? Zoals bijv. schulden, verslaving etc.? 

 Is de generalist bevoegd bepaalde beslissingen te nemen waar ouders het niet mee eens 
zijn? 

 Houd ook rekening met de gezinnen die zelf niet goed in staat zijn om een hulpvraag te 
formuleren. Zorg dat je ook de onzichtbaren vindt. 

 Sommigen hulpvormen en organisaties zijn niet goed te plaatsen in de nieuwe structuur, 
zoals Vroeghulp en MEE. 

 Veel persoonlijke vragen over behoud van pgb-financiering. 
 Veel inwoners zijn bang hun huidige zorg te verliezen. Vaak zijn er al meerder 

hulpverleners/organisaties in beeld geweest en zijn zij nu tevreden met de zorg die zij 
ontvangen.  
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Algemene opmerkingen van de Wmo adviesraden tijdens de Kempische Krachtsessie op 28 oktober 

 Adequate vraaganalyse: als dit één persoon is die kijkt, is het te afhankelijk van die ene 
persoon wat iemand ontvangt. 

 Als mensen geen hulp willen wie beslist dan of er iets moet gebeuren?  
 De Wmo adviesraad vindt dat er een  pijl tussen adviserend expertteam en specialistische 

inzet moet worden getekend. Uitgelegd dat de specialistische inzet via de teams loopt en 
niet via het adviserend expertteam. 

 Bekostiging/zorg pleegkind. Als straks het woonplaatsbeginsel geldt voor de bekostiging 
van ondersteuning, hoe doen we dat dan als beide ouders in een andere gemeente 
wonen en de zorginstelling in weer een andere gemeente is gevestigd? Hieraan 
gekoppeld wordt de vrees dat het lang duurt voor juiste zorg kan worden ingezet. 

 Inkoop en aanbesteding van zorg. Men geeft ons mee dat er niet hetzelfde gebeurt als bij 
hulp in de huishouding. Menspreekt voorkeur uit voor partnership in de regio.  

 Zware gespecialiseerde zorg laten waar het is en zoeken naar nieuwe vormen binnen de 
gemeentegrenzen om de bezuiniging op te vangen. 

 Keuzevrijheid voor cliënten; wie bepaalt wat voor zorg de cliënt gaat ontvangen. 
 Keukentafelgesprekken kunnen veel afvangen, omdat mensen dan zien water speelt 
 Rol vrijwilliger niet benoemd! Professionele veld moet samenwerken met vrijwilliger. 
 Pgb goede zaak maar moet gecontroleerd worden, fraudegevoelig 
 Pgb: als er zoveel gecontroleerd moet worden is het dan nog goed? 
 Pgb geeft een stuk eigenaarschap. 
 Pgb: Op zoek naar balans. Ook met zorg in natura kan gefraudeerd worden. Inzet 

middelen moet worden verantwoord. 
 
De reacties van alle Kempische Krachtsessies worden daar waar ze geen onderdeel vormen van het 
dienstverleningsmodel betrokken bij het samenstellen van het meerjaren beleidskader dan wel de fase 
van het inrichten, het implementatieplan. 
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Bijlage 3: Inzicht in gebruik jeugd voorzieningen 

 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 
In 2011 zijn er in de Kempengemeenten 29 onderzoeken gestart bij het AMK. Van de 29 nieuwe 
meldingen voor onderzoek bij het AMK komt het grootste deel dat jaar uit Reusel-De Mierden (13) en 
Bergeijk (7). In vergelijking tot de andere subregio’s in Zuidoost Brabant kennen de 
Kempengemeenten de minste meldingen voor onderzoek.  
In 2011 zijn er in de Kempengemeenten 54 zorgmeldingen binnengekomen. Iets meer dan in de 
subregio van de A2-gemeenten maar ruim minder dan in de Dommelvallei en de Peelgemeenten. 
Ongeveer de helft van de binnengekomen zorgmeldingen komt van de politie. Binnen de 
Kempengemeenten zijn de meeste zorgmeldingen dat jaar vanuit Reusel-De Mierden gekomen (16). 
 
Instroom en beroep op Bureau Jeugdzorg (BJZ) 
Op 31 december 2011 zaten 256 unieke jeugdigen uit de Kempengemeenten in een cliënttraject bij 
BJZ. Dat is 1,4% van het totaal aantal jeugdigen t/m 17 jaar (18.507). Dit percentage is lager dan 
gemiddeld in Zuidoost Brabant (2,3%). Daarnaast hebben 41 jeugdigen een maatregel (voorlopige) 
ondertoezichtstelling, 8 jeugdigen hebben een maatregel (voorlopige) voogdij en 14 jeugdigen hebben 
een Jeugdreclassering maatregel opgelegd gekregen. 
 
In 2011 is er voor jeugdigen uit de Kempengemeenten door BJZ 96 keer een traject ‘aanspraak op 
geïndiceerde jeugdzorg’ gestart, 124 keer voor jeugd-GGZ (Awbz) en 136 keer voor jeugd-GGZ 
(Zvw). Op basis van de aanspraken ontvingen 149 jeugdigen ambulante hulp, 24 jeugdigen daghulp, 
25 residentiële hulp, 2 werden geobserveerd en 49 jeugdigen kregen pleegzorg. Van de ambulante 
hulp werd het merendeel thuis gegeven (113), vond plaats bij de jeugdzorgaanbieder (18), bij de 
crisisopvang (10) of bij groepsjeugdhulp (8). 
 
Beroep op ondersteuning voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (LVB) 
De gegevens die zorginstellingen hebben aangeleverd over aantallen jeugdigen LVB zijn onvolledig. 
Daardoor is het lastig gebleken om een indicatie te geven over het aantal jeugdigen LVB in de 
Kempengemeenten. Geconstateerd is dat ook niet elke jeugdige LVB hulp nodig heeft. Wel zijn er 
doorgaans beperkingen in sociale redzaamheid, leerproblemen en gedragsproblemen. Afhankelijk van 
hun sociale inbedding kunnen jeugdigen LVB zich staande houden. 
 
Beroep op geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
In de Kempengemeenten hebben 617 jeugdigen een beroep gedaan op de jeugd GGZ met een in 
2011 afgesloten Diagnose Behandelcombinatie (DBC). Het gaat om 2,6% van het totaal aantal 
jeugdigen tot en met 22 jaar in de Kempengemeenten, lager dan het gemiddelde in Zuidoost Brabant 
(3,4%). Het gaat bij 96,1% van de gevallen om ambulante hulp. 
Naast het beroep dat gedaan wordt op de reguliere GGZ instellingen, doen jeugdigen ook een beroep 
op vrijgevestigde psychologen en psychiaters. De gegevens van vrijgevestigde hulpverleners zijn niet 
achterhaald. 
De kosten voor de afgesloten DBC’s in 2011 bedragen ruim 2 miljoen euro. Het gemiddelde bedrag 
per jeugdige in de Kempengemeenten is € 3.814 lager dan gemiddeld in Zuidoost Brabant (€ 4.536). 
 
Beroep op het voorliggende veld 
Zuidzorg, aanbieder jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar 
Het consultatiebureau verzorgt medische basiszorg voor alle kinderen van 0 – 4 jaar, bespreekt 
vragen en zorgen van ouders / verzorgers over hun kind en bekijkt indien nodig welke ondersteuning 
nodig en mogelijk is.  
In 2012 had Zuidzorg vanuit de Kempengemeenten in totaal 3223 cliënten tussen 0 en 4 jaar. Voor 
alle Kempengemeenten geldt dat het grootste deel (95-100%) van de 0 - 4 jarigen in de gemeente bij 
het consultatiebureau (Zuidzorg) komt.  
 
GGD Brabant Zuidoost, aanbieder jeugdgezondheidszorg 4 – 19 jaar 
Jeugdigen komen tussen hun 4

de
 en 19

de
 levensjaar meerdere malen in contact met de GGD. De 

GGD voert gezondheidsonderzoeken uit (onder andere om ‘risicokinderen’ tijdig op te sporen), 
verzorgt vaccinaties en geeft voorlichting over gezond(er) leven. Indien nodig verwijst de GGD naar 
bijvoorbeeld logopedist, psycholoog of maatschappelijk werk.  
In 2012 werden in de Kempengemeenten in totaal 2412 onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken 
vinden plaats bij jeugdigen in groep 2 en 7 van het primair onderwijs en in klas 2 van het voortgezet 
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onderwijs. Daarnaast hebben er 654 onderzoeken op indicatie plaatsgevonden. Waarvan het 
merendeel op lichamelijke indicatie, gevolgd door een gespreksindicatie, op verzoek van een 
medewerker en ‘overig.  
 
MEE Zuidoost Brabant een organisatie voor iedereen met een beperking en hun omgeving. 
Deze organisatie biedt informatie, advies en persoonlijke ondersteuning op alle leefgebieden: jeugd, 
gezin, wonen en samenleven, leren en werken, regelgeving en geldzaken, vrije tijd en sport, vrienden 
en relaties. 
In 2012 telt 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. De 
mensen met een verstandelijke beperking vormen de grootste categorie cliënten. Omdat deze 
gegevens betrekking hebben op de cliënten van MEE kunnen geen uitspraken worden gedaan over 
de mate waarin de verschillende problematieken voorkomen bij jeugdigen in de Kempengemeenten. 
In veel gevallen beperkt cliënt ondersteuning van MEE zich tot het geven van advies. Er is vaak geen 
zicht op wat de cliënt met het advies doet. Alleen als een cliënt erom vraagt, speelt MEE een rol in de 
verwijzing. Verwijzingen naar de tweede lijn, evenals kenmerken van jeugdigen die naar de tweede lijn 
worden verwezen, worden door MEE niet apart geregistreerd.  
 
Lumens Groep, maatschappelijk werk 
De organisatie biedt ondersteuning aan jongeren van 0 t/m 23 jaar en hun ouders. In 2012 stroomden 
er 517 jeugdigen in bij de licht pedagogische ondersteuning. Afgezet tegen het totaal aantal jeugdigen 
in deze leeftijdscategorie in de Kempengemeenten blijkt 2,2% terecht te zijn gekomen bij de Lumens 
Groep. Binnen alle Kempen gemeenten vindt de meeste instroom plaats bij het schoolmaatschappelijk 
werk. 
 
Jeugd-Punt 
Jeugd-Punt is een organisatie voor uitvoering van jongeren(opbouw)werk, gericht op de jeugd in de 
leeftijd van 10 tot 23 jaar. Het werk omvat de producten: jongerenopbouwwerk, preventie en 
voorlichting, sportbuurtwerk, ondersteuning jongereninitiatieven, participatie en coaching jongeren. 
De hulp die vanuit jongerencoaching wordt geboden bestaat uit het bieden van een veilige haven om 
problematieken te bespreken. Van hieruit wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt de jongere 
ondersteund bij het zoeken naar oplossingen. 
 
Centrum voor Jeugd & Gezin 
Het centrum voor jeugd en gezin (CJG) is er voor ouders en opvoeders die vragen hebben over de 
opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. Bij het CJG kunnen ze terecht voor 
informatie, hulp, advies en ondersteuning van hun kind. Omdat het CJG een netwerkorganisatie is 
waarbij de kernpartners (aparte organisaties) de voordeur zijn is er geen precies zicht op het aantal 
bezoekers (immers kan iedere opvoedvraag aan een deskundige een CJG-vraag zijn). De soort hulp 
of ondersteuning die wordt geboden bestaat uit het kort beantwoorden van vragen bijvoorbeeld via e-
mail, een bezoek aan de jeugdgezondheidszorg, persoonsgerichte thuisbegeleiding (pgtb), 
gezinscoaching en diverse soorten van licht pedagogische hulpverlening zoals jongerenwerk, 
maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, schoolpsycholoog op het voortgezet onderwijs.  
In Bladel worden opvoedspreekuren georganiseerd. In 2012 zijn er 37 gesprekken geweest. 
Daarnaast wordt informatie geboden via de website (2012: 2.736 unieke bezoekers). Ook werden 
vragen gesteld via e-mail (9) en telefoon (21) deze vragen worden beantwoord door pedagogische 
medewerkers van het CJG in Eindhoven.  
In 2012 zijn er bij het CJG Bergeijk 62 bezoekers geweest die een vraag hebben neergelegd die 
vervolgens is doorgezet naar een van de kernpartners. De meeste vragen zijn terecht gekomen bij 
een casusregisseur. 
In Eersel kwamen in 2012 twaalf vragen binnen bij het digitale infopunt. 
Bij het CJG in Reusel-De Mierden zijn in 2012 dertig vragen binnengekomen, die allemaal 
afgehandeld zijn door de CJG partners.  
 
 
· Zicht op specifieke ondersteuningsvraag  
Uit analyse van de van de inzet via Bureau Jeugdzorg blijkt dat de meest voorkomende problemen bij 
kinderen zijn: 

- opstandig en/of antisociaal gedrag 
- druk en impulsief gedrag  
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- introvert gedrag  
- hechtingsproblemen  
- angstproblemen en trauma’s 

 
De meest voorkomende gezinsproblemen zijn: 

- ontoereikende opvoedingsvaardigheden 
- problemen bij scheiding ouders 
- psychi(atri)sche problemen 
- problemen relatie tussen ouders 
- problemen met ondersteuning, verzorging en bescherming. 

 
De top 5 van primaire diagnoses te zien voor jeugdigen met een afgesloten Diagnose 
Behandelcombinatie (jeugd-GGZ); 

1. stoornissen in de kindertijd 
2. angststoornissen 
3. aanpassingsstoornissen 
4. aan een middel gebonden stoornissen 
5. persoonlijkheidsstoornissen 

 
De gegevens van het consultatiebureau (Zuidzorg) laten alle acties zien die zijn ingezet door de 
jeugdgezondheidszorg voor de jeugdigen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Het blijkt dat in elk van de 
Kempengemeenten lichamelijke problemen van jeugdigen de voornaamste aanleiding zijn voor 
interventie. Daarnaast zijn er door Zuidzorg acties uitgezet op ontwikkelingsproblemen en gedrags- en 
opvoedingsproblemen. 
 
Wat opvalt uit de onderzoeken (2012) bij jeugdigen door de GGD is dat ongeveer één op de tien 
onderzochte kinderen in de Kempengemeenten problematiek kent rondom voeding.  
Verder hebben er in de Kempengemeenten in totaal 125 doorverwijzingen plaatsgevonden naar 
hulpverleners buiten de GGD. In 81% van deze gevallen werd doorverwezen naar een (para) 
medische instelling zoals een huisarts. 
 
De top 4 van hulpvragen die bij het maatschappelijk werk (Lumens groep) binnenkomen zijn 

- psychosociaal functioneren 
- pedagogisch klimaat opvoeding en verzorging 
- echtscheidingsproblematiek 
- omgeving jeugdigen (pesten, school, vrije tijd, sociale vaardigheden) 

Vanuit het algemeen maatschappelijk werk vinden de meeste doorverwijzingen plaats naar de 
maatschappelijke opvang, vanuit het schoolmaatschappelijk werk naar een particulier psycholoog en 
vanuit het jeugd preventie programma (JPP) naar andere hulp. 
 
Vanuit Jeugd-Punt werden in 2012 zes jongeren gecoacht uit Eersel, dertien jongeren uit Bergeijk, zes 
uit Reusel-De Mierden en twaalf in de gemeente Bladel. De problematieken speelden zich af op 
diverse leefgebieden zoals werk/inkomen, vrijetijdsbesteding, scholing, drugsgebruik, 
voogdij/rouwverwerking en gameverslaving. Doorverwijzingen vonden plaats richting Novadic-
Kentron, algemeen maatschappelijk werk, GGZ, GGD, Bureau Jeugdzorg en de huisarts. 
 
Bij het Centrum voor Jeugd en gezin gaan met name de ouders terecht met opvoedingsvragen zoals; 
opvallende gedragingen van het kind, ouderkind relatie, emotionele of sociale ontwikkeling, gevolgen 
na een echtscheiding. Ook zindelijkheidsproblemen is een vaker terugkerend onderwerp. Vaak 
zoeken ouders naar passende hulp voor kind en gezin zoals waar men een sociale 
vaardigheidstraining kan volgen. 
 
In alle vier de Kempengemeenten blijkt dat de categorie van problematieken de opvoed- en 
opgroeiproblemen het grootst is. Daar na volgen de categorieën lichamelijke beperkingen, 
verstandelijke beperkingen, stoornissen in het autistisch spectrum en het psychisch/emotioneel 
functioneren. Deze laatste categorieën staan in willekeurige volgorde omdat de volgorde per 
gemeente kan verschillen. 
 
 
· Waar liggen de uitdagingen voor de Kempengemeenten 
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Uit onderzoek is gebleken dat verwijzingen van de eerste naar de tweede lijn in de 
Kempengemeenten niet of nauwelijks zijn geregistreerd of niet uit de beschikbare gegevens gehaald 
konden worden. Daarom moeten we ons voor het bepalen van het transformatiesucces beperken tot 
de informatie uit de literatuur. Het landelijk gebruik van eerstelijns, tweedelijns en overige jeugdzorg in 
2009 laat het volgende beeld zien; 
Uitsluitend eerste lijn        11,2% 
Tweede lijn: ambulante zorg       5,9% 
Tweede lijn: residentiële zorg en dagbehandeling    1,6% 
Overige tweedelijnszorg vanwege lichamelijke of zintuiglijke beperkingen 1,4% 
Geen zorg         79,9% 

Totaal          100%  
       
Bij omrekening naar getallen voor de Kempengemeenten zou het gaan om 1.371 jeugdigen (7,5% van 
18.286 jeugdigen van 0 t/m 17 jaar). Bij de jeugdigen die gebruik maken van de tweedelijns zorg gaat 
het in de meeste gevallen om ambulante zorg. 
Het aandeel gebruikers met een Awbz-indicatie is in de sector van de LVB-zorg het grootst. Dit is 
logisch omdat het grootset deel van de LVB-zorg onder de Awbz valt. Bij de jeugdigen die gebruik 
maken van tweedelijns zorg gaat het in de meeste gevallen om GGZ-zorg. Het percentage is 
waarschijnlijk een overschatting omdat niet is te achterhalen of men gebruik maakte van een 
psycholoog via eerste of de tweede lijn.  
Uit onderzoek blijkt dat het aannemelijk is dat door het gebruik van eerstelijns zorg het gebruik van 
tweedelijns zorg afneemt. Er lijkt met versterking van de eerstelijns jeugdzorg dus potentie aanwezig 
te zijn om de meest risicovolle doelgroep meer ‘naar voren te halen’, waardoor het beroep op de 
tweedelijns jeugdzorg vermindert. Daarnaast is er de kans om jeugdzorg anders in te richten door hulp 
sneller en meer in de eigen leefdomein aan te bieden. De gemeente kan daarbij maatwerk leveren 
doordat ze dichter bij de burger zitten en gebruik kunnen maken van het voorliggend veld middels; 
 

  Vroegtijdig signaleren 
Door vroegtijdig problemen bij jeugdigen te signaleren, kan in een eerder stadium op kind- of 
gezinsproblematiek worden ingesprongen nog voor dat dit escaleert en er verwezen moet worden 
naar de tweede lijn. 
 

 Versterking bereik allochtone gezinnen 
Ondanks dat de Kempengemeenten een vrij autochtone gemeenschap vormen, blijft een punt van 
aandacht dat relatief veel allochtone jongeren niet bereikt worden door preventieve voorzieningen met 
als gevolg dat ze oververtegenwoordigd zijn in zware en dure vormen van zorg. Versterking van het 
bereik van allochtone gezinnen in het lokale veld biedt een mogelijkheid om hun beroep op 
tweedelijns zorgvoorzieningen te doen verminderen. 
 

 Inzet op problemen van ouders 
Problemen van ouders zijn vaak leiden voor problemen van kinderen; 90% van de jeugdigen in zorg 
kampt met gezinsproblematiek. Verschillende risicofactoren om aandacht aan te schenken zijn 
eenoudergezinnen, inkomens en/of het in aanraking zijn geweest met politie. Door (ook) de problemen 
van ouders aan te pakken, kan de zorgvraag van jeugdigen worden teruggedrongen. 
 

 Doelgroepanalyse gedwongen kader 
Een doelgroepanalyse van het gedwongen kader is gewenst. Hiermee kan een completer beeld van 
beide zorglijnen worden verkregen en wordt meer inzicht verschaft in een grote, relatief onbekende 
groep die in aanmerking kan komen voor het ‘transformatiesucces’ bij eerder signaleren. Immers 65% 
à 75% van de pleegzorg en residentiële zorg komt voor uit de rechterlijke macht. 
 

 Uitgaan van mogelijkheden: positief jeugdbeleid 
Jeugdbeleid, inclusief het beleid rond diagnose- en indicatiestelling en hulpverlening, zou meer gericht 
moeten worden op de mogelijkheden en kwaliteiten (talentontwikkeling) van jeugdigen in plaats van 
allen op hun problemen of onmogelijkheden. Door talentontwikkeling kunnen jeugdigen hun gevoel 
van eigenwaarde versterken en verwerven zo competenties die nodig zijn om een bijdrage te leveren 
aan de samenleving. De gemeente kan bijdragen aan het bieden van een solide basis voor positief 
jeugdbeleid, die van belang is voor de ontwikkeling van jeugdigen en het voorkomen van problemen 
daarbij.  
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 Veerkrachtige gezinnen 
Het lijkt mogelijk om een aanzienlijk deel (20%) van de jeugdigen die nu in de tweedelijns GGZ 
worden geholpen naar de generalistische basis GGZ te laten verschuiven door versterking van die 
basis GGZ. Ook voor wat betreft de geïndiceerde jeugd en opvoedhulp en de jeugd-LVB lijkt het 
mogelijk om meer gevallen in de eigen omgeving en/of met lichtere hulp op te lossen. Door beter te 
kijken naar de individuele behoeften van jeugdigen en hun gezin (op maat, wat is nodig op welk 
moment?) en door zorgplannen meer in samenwerking met partner/familie op te stellen kan het 
mogelijk worden jeugdigen meer in hun eigen kring op te vangen. 
Inzet op de eigen kracht van gezinnen is alleen mogelijk wanneer gezinnen ook veerkrachtig genoeg 
zijn om de extra zorg op te vangen, eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun netwerk actief te 
kunnen verbreden en onderhouden. Belangrijk is te beseffen dat er altijd gezinnen zullen zijn die 
hierbij ondersteuning nodig hebben. 
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Bijlage 4: Profiel van de professional in het lokale ondersteuningsteam 
 
Het profiel en de taken van de professional van het lokale ondersteuningsteam is generalistisch en 
wordt hieronder beschreven. 
De grondhouding van het lokale ondersteuningsteam (= de basis voor de omgang met de klant)ten 
opzichte van de vier doelgroepen en ook ten opzichte van eigen teamledenomvat het volgende profiel: 
 

 Aandacht en betrokkenheid 
 Aansluiten bij de leefwereld 
 Uitgaan van eigen kracht 
 Er zijn, op locatie, daar waar en wanneer nodig 
 Outreachend, in het gezin of binnen het aandachtsgebied 
 Handen direct uit de mouwen voor voorkomende

1
 vormen van ondersteuning 

 Geduld en tijd 
 Protocol hanteren, daar waar nodig 
 100% bereik van en contact met de aandachtsgebieden 
 Verbinden van formele en informele ondersteuning daar waar mogelijk 

 
Het lokale ondersteuningsteam is herkenbaar in de samenwerking door presentie, ons kent 
ons,ketenwerk, maatwerk op alle leefgebieden, integrale zorg en intake, snelleanalyse en maatwerk, 
warme overdracht daar waar nodig, verbinding met het Kempenteam en slagkracht (directe aandacht, 
cursussen). 
 
Bij de vier doelgroepen heeft het lokale ondersteuningsteam een spontane naamsbekendheid 
doorpresentie en is direct bereikbaar en snel beschikbaar. 
 

 
 

                                                 
1
Voorkomende vormen van ondersteuning kunnen heel praktisch zijn waarbij de fysieke ondersteuning het instrument is om te 

kunnen inleven in de casuïstiek en voor het gezin is er direct winst en een drempel verlaagd. Denk daarbij aan ondersteuning in 
huishoudelijke bezigheden, rangschikken van de administratie enzovoorts 
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Bijlage 5: Profiel van de professional in het Kempenteam voor jeugdhulp 
 
De algemene kenmerken van de professional in het Kempenteam is dat zij generalisten zijn

2
: 

 Ze hebben een brede deskundigheid (lichte professionele kennis en competenties op 
breed terrein) én een breed handelingsrepertoire; 

 Ze maken altijd integrale afwegingen; 
 Ze kunnen afgewogen handelen tussen domeinen; 
 Ze blijven altijd vinger aan de pols houden. 
 Aandacht en betrokkenheid 
 Aansluiten bij de leefwereld 
 Uitgaan van eigen kracht en sociale netwerken 
 Er zijn, op locatie, daar waar en wanneer nodig 
 Outreachend, in het gezin  
 Naast het gezin ondersteunend zijn, niet overnemen  
 Geduld en tijd 
 Protocol hanteren, daar waar nodig 
 Verbinden van formele en informele ondersteuning daar waar mogelijk 
 Spin in het web, coördinerend  
 

Het gezin is eerst verantwoordelijk, waar nodig of wenselijk is de generalist (mede-) verantwoordelijk 
en het eerste aanspreekpunt (naast of samen met gezin) voor andere hulpverleners. In het proces van 
de ondersteuning van een gezin is de professional van het Kempenteam voor jeugdhulp 

o van begin tot eind betrokken,  
o heeft de mogelijkheid specialistische expertise te betrekken,  
o heeft het overzicht over de in te zetten (specialistische) zorg, maar  
o verleent in het gezin de benodigde ondersteuning en begeleiding zoveel mogelijk zelf.  
o fungeert als coach (begeleiding) van het gezin, als regisseur (inschakelen van 

specialisten) en als aannemer (regelen en doen).  
 

Het is duidelijk dat er een grote verantwoordelijkheid, vertrouwen en mandaat bij het Kempenteam 
voor Jeugdhulp komt te liggen. Dit betekent dat het team voldoende expertise/deskundigheid op een 
breed terrein moeten hebben en dat het team er verantwoordelijk voor is dat deze deskundigheid op 
peil blijft. De professionals in het team kennen bovendien goed de grenzen van het eigen kunnen en 
schakelen op tijd consultatie en expertise van anderen in. 

 
 

                                                 
2
 Bron: Scholte, Sprinkhuizen & Zuithof (2012) 
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Bijlage 6: Profiel voor coördinatie van het CJG 

 
Het Coördineren van de lokale ondersteuningsteams en het Kempenteam voor jeugdhulp is een taak 
die subregionaal wordt ingevuld ten behoeve van de eenduidigheid en afstemming. De taken van de 
coördinator(en) zijn onder andere: 
 

 Coördineren van 
o Een effectieve zorgstructuur; 
o Registratie en monitorgegevens 
o Het in beeld brengen en analyseren van kengetallen over CJG (bereik, klanttevredenheid, 

opbrengst van hulpverlening); 
o Werkprocessen; 
o Bijdragen aan verbeteringen en oplossingen; 
o Personele inzet; 
o PR 

 
 Organiseren van 
o De toegang naar het CJG; lokaal ondersteuningsteam; 
o De aansluiting tussen lokaal ondersteuningsteam en Kempenteam voor jeugdhulp (inclusief 

jeugdbescherming en jeugdreclassering) als een doorlopend proces vice versa; 
o Administratieve werkprocessen (digitaal en schriftelijk, bv beschikkingen); 
o Informatiebijeenkomsten voor doelgroepen; 
o De eindredactie van de CJG website; 
o Promotie activiteiten en producten; 
o Deskundigheidsbevordering (in beeld brengen en hierop aanbod bepalen); 
o Jaarplan collectieve activiteiten. 

 
 Beleidsinformatie verzamelen en aanleveren 
o Informeren van en afstemmen met de beleidsmedewerker. 
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Bijlage 7: Samenwerking bij veiligheidsrisico’s, geweld, mishandeling, 
misbruik of een acute crisis 
 
Verplichte regionale samenwerking 
In de concept jeugdwet is opgenomen dat gemeenten voor een beperkt aantal onderdelen van de 
decentralisatie jeugdzorg moeten komen tot verplichte bovenlokale samenwerking. Dit betreffen de 
taken op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg, een meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Kindertelefoon. De Kindertelefoon blijft landelijk 
georganiseerd.  
 
Samenwerking op specialistische onderdelen 
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 om meerdere 
redenen, waaronder 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, 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 een medewerker vanuit 
het CJG+ die dit 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 
24 Uur per dag moet er een crisisdienst paraat staan om bij acute problemen direct naar het gezin te 
gaan en maatregelen te nemen, waar nodig en mogelijk in overleg met het CJG+, de burgemeester en 
de Raad voor de Kinderbescherming. Vanaf 2015 zal de crisisdienst integraal worden geboden: er 
komt één crisisdienst die 24 uur per dag paraat staat om direct in (niet medische) noodsituaties bij 
kinderen/jongeren uit te kunnen rukken. Dit zijn situaties waarbij de veiligheid van het kind acuut in 
gevaar is. Zo snel als kan zal de zorg volgend op deze “ambulance”-functie worden overgedragen aan 
het CJG+. De voorwaarden hiervoor worden regionaal uitgewerkt.  
 
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) 
De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid om bovenlokaal één advies- en meldpunt voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling (AMHK) in te stellen en in stand te houden. Hierin worden in ieder 
geval de frontoffices van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de Steunpunten 
Huiselijk Geweld (SHG) verenigd. Dit AMHK fungeert als meldpunt voor gevallen of vermoedens van 
huiselijk geweld of kindermishandeling en dient naar aanleiding van een melding te onderzoeken of er 
sprake is van kindermishandeling en zo nodig hulpverlening op gang te brengen. De samenvoeging 
van de twee organisaties tot één AMHK wordt via de concept jeugdwet wettelijk verankerd in de Wmo. 
Er is gekozen voor de Wmo en niet de Jeugdwet, omdat het niet logisch is om een meldpunt dat 
bedoeld is voor de hele bevolking te verankeren in een wet die zich specifiek richt op jeugdigen.  
De lokale aansluiting moet goed georganiseerd worden, wat betekent dat er korte lijnen moeten zijn 
met het CJG+, de politie etc. Het uitgangspunt moet zijn dat het AMHK te alle tijden contact moet 
leggen met het CJG+ om gezamenlijk te bepalen welke vorm van jeugdhulp wenselijk is. De 
medewerker van het CJG+ die de casuscoördinatie heeft blijft altijd eerste contactpersoon en is 
verantwoordelijk voor de inzet van de juiste zorg.  
 
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 
In het huidige systeem zijn jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) twee aparte disciplines 
met een geheel eigen werkwijze. Zowel jeugdbescherming als jeugdreclassering komen pas in beeld 
na een uitspraak van de kinderrechter. Het doel van jeugdbescherming is het waarborgen van de 
kindveiligheid wanneer het kind in gevaar komt door verwaarlozing of mishandeling. De kinderrechter 
bepaalt op advies van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezin gedwongen hulp krijgt. Een 
dergelijke maatregel kan betekenen dat de ouders (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk het ouderlijk gezag 
over hun kind verliezen. De jeugdreclassering begeleidt jongeren tussen 12 en 18 jaar die een 
strafbaar feit hebben gepleegd. Het doel van jeugdreclassering is het voorkomen van recidive en het 
vergroten van de maatschappelijke participatie. De rechter kan de jongere veroordelen tot een boete, 
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taakstraf of detentie. Tijdens en na de rechtszaak krijgt de jongere begeleiding van jeugdreclassering 
om hem weer op het rechte pad te krijgen.  
 
In de concept-jeugdwet is bepaald dat gemeenten jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten 
laten uitvoeren door een gecertificeerde instelling. Het gaat hier om de meest ingrijpende vorm van 
jeugdzorg omdat het rechtstreeks ingrijpt in de juridische status van mensen. Daar komt bij dat het 
een sanctie door de rechter betreft, waarmee tot op grote hoogte ook de handelingsruimte voor 
gemeenten en andere betrokken instellingen gelimiteerd is. Tegelijkertijd hebben de samenwerkende 
gemeenten in Zuidoost-Brabant de ambitie om toch ruimte te vinden om jeugdbescherming en 
jeugdreclassering te verbinden met de brede aanpak ten behoeve van zorg voor jeugd. 
Voorgesteld wordt dan ook om de functies jeugdbescherming en jeugdreclassering na de 
stelselwijziging anders in te gaan zetten. In de lijn van het wraparound care model zal een deel van de 
huidige (uitvoerende) taken, de begeleiding van jeugdigen en het gezin, worden belegd bij het CJG+. 
Deze heeft een directe lijn met het sociale veld en kan de hulpverlening dicht bij het gezin uitvoeren 
en organiseren. Zodra een justitiële maatregel wordt opgelegd door de kinderrechter wordt er direct 
een jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder aan het kind/de jongere toegewezen. Wanneer er niemand 
van het CJG+ in het gezin aanwezig is, wordt ook deze aan het gezin gekoppeld. Ook bij 
uithuisplaatsingen zal de medewerker van het CJG+ zich bezig gaan houden met het stabiliseren van 
de gezinssituatie ter voorbereiding op een eventuele thuiskomst van het kind. Uitzonderingssituaties 
zijn wanneer vooraf bekend is dat een kind waarschijnlijk nooit meer terug zal keren naar huis. In die 
gevallen wordt bekeken of de inzet van een generalist binnen het gezin nodig blijft. Het 
hulpverleningsaanbod en de intensiteit van de begeleiding door het CJG+ worden aangepast aan de 
behoefte en specifieke situatie van de jongere en zijn omgeving/gezin, in overeenstemming met de 
rechterlijke uitspraak.  
 
Na de stelselwijziging zal de jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder een tandemfunctie gaan vervullen 
met het CJG+. De functies jeugdbescherming en jeugdreclassering zullen puur toegespitst worden op 
het vormgeven van het plan van aanpak en de toezichthoudende taak op de naleving hiervan. De 
jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder stelt samen met de casuscoördinator van het CJG+ een plan 
van aanpak op, en houdt toezicht op het behalen van de doelen uit dit plan van aanpak. Het is van 
belang dat bij de start van de begeleiding het hele gezinssysteem in kaart wordt gebracht. De 
casuscoördinator doet voorkomende werkzaamheden binnen het gezin en rapporteert over de gang 
van zaken aan de jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder. Deze heeft het mandaat en rapporteert 
vervolgens aan de gemeente en de kinderrechter. De Jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder en de 
generalist dienen samen op te trekken, maar aangezien de jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder een 
dwingende rechterlijke opdracht heeft is deze leading op het terrein waar de rechterlijke uitspraak 
betrekking op heeft. Op die manier wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen drang en 
dwang en komt de laagdrempeligheid van de generalist niet in het geding. In afstemming met de 
generalist is de jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder bevoegd om specialistische zorg in te zetten. Er 
dienen afspraken te worden gemaakt over de in te zetten zorg, omdat de gemeente financieel 
verantwoordelijk is. Ook als de jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder zorg inzet. De voorgestelde 
werkwijze bevordert de eenduidigheid van de toezichthoudende taak, maar betekent wel een geheel 
andere invulling van (met name) de functie Jeugdreclassering ten opzichte van de huidige situatie. In 
het huidige systeem is de jeugdreclasseerder nog veelal een ‘doener’ binnen het gezin. De 
hulpverlening die de jeugdreclasseerder nu nog wel uitvoert binnen het gezin, zal worden 
ondergebracht bij het CJG+. Dit zal ook consequenties hebben voor de caseload van de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering en het volume dat ingekocht moet worden. 
De disciplines jeugdbescherming en jeugdreclassering maken geen onderdeel uit van het CJG+, 
aangezien dan het vrijwillig en gedwongen kader door elkaar gaan lopen. Omdat het bij 
jeugdbescherming en jeugdreclassering gaat om functies op justitiële gronden, is het ook niet 
verstandig om deze al in het vrijwillig kader te betrekken. Dit zou de laagdrempeligheid van het CJG+ 
wegnemen.  
 
We willen het aantal professionals in één gezin beperken, een integrale benadering bevorderen en de 
justitiële maatregelen in één hand houden. Daarom zal in situaties waar sprake is van een dubbele 
maatregel (jeugdbescherming + jeugdreclassering) ingezet moeten worden op de uitvoer van deze 
maatregelen door één en dezelfde persoon.  
Vanwege de beperkte omvang van de doelgroepen is het wenselijk om jeugdbescherming en 
jeugdreclassering vanuit één gecertificeerde instelling aan te bieden, van waaruit alle doelgroepen 
begeleid kunnen worden (dus ook de doelgroep licht verstandelijk beperkten). Deze ontschotting 
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levert gemeenten efficiencywinst op, doordat zij slechts te maken hebben met één contractpartner. De 
instelling dient zelf te zorgen voor diversiteit aan expertise. Ook wordt verwacht dat deze instelling 
intensief samenwerkt met andere voogdijinstellingen die niet onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente vallen (zoals Nidos). 

 
Raad voor de Kinderbescherming: 
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) valt niet onder onze verantwoordelijkheid als gemeente. 
Maar gemeenten moeten bovenlokaal afspraken maken over de samenwerking met RvdK, het gaat 
dan om toeleiding van zaken naar de rechter voor een civielrechtelijke uitspraak (uithuisplaatsing, 
onder toezichtstelling). Hier ligt ook een link met strafrechtelijke zaken en omgangsregelingen. Vanuit 
de regio Zuidoost Brabant worden hier gezamenlijke afspraken over gemaakt.  
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Bijlage 8: Dienstverleningsmodel voor jeugdhulp in De Kempen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Dienstverleningsmodel jeugdhulp in de Kempen:  
 
- dichtbij, in samenhang en effectief - 
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Versie 12 november 2013, B&W
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1  
INLEIDING 

 
Aanleiding voor dienstverleningsmodel 
Gemeenten worden per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de preventie, 
ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen

3
 en ouders. Naast deze bestuurlijke en financiële 

decentralisatie, die gepaard gaat met een forse bezuiniging, wordt gestreefd naar een omslag 
(transformatie) in het werken binnen de jeugdzorg. De eigen kracht van jeugdigen, hun gezin en 
netwerk neemt daarin een belangrijke rol in. De focus van de transformatie ligt op het inzetten op 
positieve opgroeiomstandigheden, preventie en eerstelijnszorg

4
. 

 
In de Kempen wordt tussen Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierdensamengewerkt in de 
voorbereiding van de transformatie naar Andere jeugdhulp die dichtbij, in samenhang en effectief 
moet zijn

5
. Een belangrijk onderdeel van deze transformatie vormt het dienstverleningsmodel, 

waarmee duidelijk wordt hoe de transitie en transformatie van de jeugdhulp
6
 in de Kempen wordt 

vormgegeven. 
 
 

Wat willen we bereiken met het dienstverleningsmodel? 
 
Het doel van het dienstverleningsmodel is duidelijkheid verstrekken 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. 

 
 
Het dienstverleningsmodel geeft invulling aan het “richten” 
Iedere grote stelselwijziging kent drie fases:  

 Richten (ideeën ontwikkelen, ontwerp en beleid vaststellen),  
 Inrichten (vertalen naar werkprocessen, uitvoeringsregels, informatiemanagement/ICT, 

organisatieaanpassingen en personeelsbeleid) en  
 Verrichten (op de gewenste nieuwe manier gaan werken).  

 
De fase van richten wordt beëindigd met het vaststellen van het Meerjaren Beleidskader met als 
onderdeel het dienstverleningsmodel en als vervolg op de inhoudelijke kaderstellende notitie “De 
basis voor Andere jeugdzorg, dichtbij, in samenhang en effectief”. 
 
Ambitie: insteek dienstverlening drie dimensionaal 
Parallel aan de transformatie jeugdhulp lopen de ontwikkelingen in het passend onderwijs, transities 
op het gebied van AWBZ begeleiding en de invoering van de Participatiewet. Hieraan wordt met het 
dienstverleningsmodel en vervolgens in de implementatie (het inrichten) niet voorbij gegaan. We 
hebben binnen de Kempen een projectstructuur opgezet voor een drie dimensionale (3D) benadering 
van de transities Jeugdzorg, AWBZ begeleiding

7
 (Wmo) en de Participatiewet, waaraan ook het 

passend onderwijs gekoppeld wordt. Het dienstverleningsmodel voor de jeugdhulp wordt ontwikkeld in 
afstemming met dienstverlening voor de Wmo en Participatiewet. Dit is belangrijk omdat het in alle 
transities voor een groot deel gaat over dezelfde doelgroep(en). Omdat het tempo voor passend 
onderwijs bepaald wordt door de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet 

                                                 
3
Daar waar in dit dienstverleningsmodel jeugdigen, jongeren, kinderen genoemd worden, worden alle inwoners van -9 maanden 

tot 23 jaar bedoeld. 
4
Van Yperen, Bakker & De Wilde, 2013 

5
de kaderstellende notitie “De basis voor Andere jeugdzorg, dichtbij, in samenhang en effectief”. Vastgesteld door alle 

gemeenteraden in de Kempen in de periode mei, juni 2013. 
6
 In de bijlage wordt beschreven wat in de conceptwettekst onder de term jeugdhulp wordt verstaan. 

7
De in dit dienstverleningsconcept weergegeven feiten zijn gebaseerd op de informatie van het Rijk die op 7 november 2013 

bekend is. 
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onderwijs, bepalen we in de Kempen alvast onze ambities voor het raakvlak van jeugdhulp met 
onderwijs. Dit doen we aan de hand van het dienstverleningsmodel.  
 
Rode draad in dienstverlening: dichtbij, in samenhang en effectief  
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 bredere netwerk rondom een gezin bepaalt 
mede het verloop van de opvoeding. Als steun vanuit de leefomgeving niet voldoende is, kunnen 
ouders en jeugdigen een beroep doen op professionele hulpverlening

8
. De rode draad voor het 

dienstverleningsmodel is net als bij de inhoudelijke kaders, het richten op 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 graag 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, ookzo kort mogelijk duren enzo 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. Dit is gebaseerd op devraag naarondersteuning en op een goede  
verbinding naar 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. 
 

 
 
 
Hoe we kwamen tot het dienstverleningsmodel 
De oorsprong van het dienstverleningsmodel is beschreven in de kaderstellende notitie “De basis voor 
Andere jeugdzorg, dichtbij, in samenhang en effectief”. Deze is vastgesteld door alle gemeenteraden 
in de Kempen in de periode mei, juni 2013. 
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samenhang en effectief”. 
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Vervolgens heeft ambtelijke voorbereiding plaatsgevonden en is er afstemming geweest met de 
Kempische stuurgroep van het project transformatie Jeugdhulp. Tijdens Kempische Krachtsessies met 
zorgpartners, CJG partners, Wmo Adviesraden en inwoners is veel informatie opgehaald welke 
verwerkt is in dit dienstverleningsmodel. 
 
Proces van het dienstverleningsmodel 
Nadat de Kempische stuurgroep het dienstverleningsmodel heeft vastgesteld, wordt het aan de 
colleges van de betreffende Kempengemeenten aangeboden. Daarna wordt de gemeenteraad 
meegenomen in het dienstverleningsmodel in een opiniërende werksessie. Uiteindelijk wordt het 
dienstverleningsmodel onderdeel van het meerjaren beleidskader (MJBK) met vaststelling door de 
gemeenteraden en vormt het de basis voor de fase van inrichten.  
 
Fase inrichten: implementatie dienstverleningsmodel 
Nadat we ons gericht hebben op het model van dienstverlening voor de jeugdhulp, breekt de fase van 
het inrichten aan. Dit gebeurt aan de hand van verschillende implementatieprojecten: 
 

 professionalisering en kwaliteit 
 zorginhoudelijke vernieuwing 
 continuïteit van jeugdhulp 
 inkoop en bekostiging van jeugdhulp 
 samenwerking binnen het brede sociale domein 
 organisatievorm en -inrichting 
 (sturings)instrumentarium 
 informatiemanagement (ICT) 

 
Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk beschrijven wij de gewenste situatie waarbij ingegaan wordt op specifieke 
onderdelen van het dienstverleningsmodel Jeugdhulp voor de Kempen, de aansluiting met de regio 
Zuidoost Brabant, kwaliteitseisen en toegankelijkheid van ondersteuning. In een apart hoofdstuk 
benoemen wij de opbrengst van de Kempische Krachtsessies. Tenslotte worden de beslispunten voor 
de colleges weergegeven. 
In de bijlagen wordt de huidige situatie kort weergegeven en wordt een doorkijk naar de aantallen 
jeugdigen gegeven waarvoor het dienstverleningsmodel wordt ontworpen. 
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2 
GEWENSTE SITUATIE 
 
2.1  Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe rol gemeenten 
 
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, Algemeen Meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), preventie, jeugdbescherming en jeugdreclassering.  
 
De verantwoordelijkheid van gemeenten voor jeugdigen en gezinnen is in het wetsvoorstel 
vormgegeven als jeugdhulpplicht. Dit betekent dat de gemeente, naast de huidige 
verantwoordelijkheden (zie bijlage 1), verantwoordelijk is voor een kwalitatief en kwantitatief 
toereikend aanbod van jeugdhulp. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor

9
: 

 
 Laagdrempelige en herkenbare toegang tot jeugdhulp 
 Het waarborgen dat passende hulp tijdig wordt ingezet en dat expertise beschikbaar is 
 Het adviseren over en bepalen en inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp 
 Het adviseren van professionals die zich zorgen maken over een jeugdige 
 De mogelijkheid van directe interventie in crisissituaties 
 Het bij complexe hulpvragen of wanneer de veiligheid van het kind in het geding is, zo nodig 

specialistische hulp inschakelen en indien nodig de raad voor de kinderbescherming in te 
schakelen 

 Een samenhangende organisatie van de toegang tot de Raad voor de Kinderbescherming en 
het gedwongen kader 

 Het kosteloos en anoniem advies beschikbaar stellen voor jeugdigen met vragen over 
opgroeien en opvoeden 

 
De gemeente kan per verantwoordelijkheid bepalen in welke mate zij een rol voor zichzelf ziet in de 
uitvoering van de toeleiding naar jeugdhulp. Variaties zijn daarbij denkbaar in:  

 een beperkte rol voor gemeenten in de uitvoering waarbij de uitvoering over gelaten wordt aan 
instellingen en/of professionals bij die instellingen tot  

 het naar zich toe trekken van de uitvoering door niet gespecialiseerde jeugdhulp onder te 
brengen in een gemeentelijke dienst.  

 
Organisatievorm volgt later 
De rol die de Kempengemeenten willen innemen in de uitvoering komt tot uitdrukking in de 
organisatievorm die gekozen wordt. Deze organisatievorm is een onderdeel van de fase het inrichten 
van de dienstverlening zoals in de inleiding wordt beschreven. 
 
 

2.2 Gewenste situatie 
 
In de gewenste situatie willen we jeugdigen en hun gezinnen en omgeving bij het normale leven of het 
herstel daarvan ondersteunen.  
 
In de gewenste situatie richten we op eigen kracht en de sociale samenleving 
De huidige ervaring leert ons dat jongeren die afwijkend gedrag vertonen vaak, en zeker te snel, een 
medisch etiket opgeplakt krijgen. De jongere wordt in een hokje geplaatst, geïndiceerd. Vanaf dat 
moment lijkt alleen een ‘medische’ oplossing nog 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. 
 

                                                 
9
 Naar: hoofdlijnen concept wettekst, VWS, factsheet  



 23 

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 sociale samenleving heeft hierbij een 
belangrijke rol. 
 
In de gewenste situatie richten we op een blijvende en uitgebouwde rol voor de CJG’s: CJG+ 
Vanuit de rijksoverheid wordt geadviseerd om het 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 het 
laagdrempelige CJG te vinden bij vragen. Tweederde van de jongeren van 12-18 jaar kent het 
CJG

10
.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 en 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+. In figuur 1 wordt het CJG+ aangeduid door het 
lichtblauwe kader. 
 
Opschalen en afschalen is in het dienstverleningsmodel mogelijk aan de hand van een gezinsplan 
In figuur 1 geven we weer hoe het dienstverleningsmodel voor jeugdhulp opgebouwd is. Daarbij 
lichten we elk onderdeel afzonderlijk toe. We zijn ons ervan bewust dat we in de beschrijving van het 
dienstverleningsmodel een vereenvoudigd beeld weergeeft wat de complexe werkelijkheid 
onvoldoende recht doet. 
 
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 wat het 
instrument is om de inzet van ondersteuning te onderbouwen.  
 
 
In bijlage 3 wordt het aantal jeugdigen weergegeven dat theoretisch gezien een beroep doet op een 
vorm van ondersteuning in de vorm van Jeugdhulp in de Kempen.  
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Uit: Jeugdmonitor 12t/m 18 jarigen 2011-2012, GGD Brabant Zuidoost 
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Figuur 1: concept-Dienstverleningsmodel Jeugdhulp in de Kempen, november 2013 

 
 
Het belang van de sociale samenleving voor 100% van alle jeugdigen en hun gezinnen 
Onder sociale samenleving verstaan wij het alle inspanningen voor het veilig en kansrijk opgroeien 
van jeugdigen door: 
a. inwoners die op enigerlei wijze verbonden zijn met het gezin waar met jeugdigen; 
b. professionals die met jeugdigen werken, maar niet primair vanuit een hulpverlenende rol 
met focus op jeugdhulpverlening. Voorbeelden hiervan zijn medewerkers kinderopvang, leerkrachten 
en jongerenwerkers, huisarts, buurtbrigadiers, leerplicht, verloskundigen en jeugdgezondheidszorg. 
 
Alle gezinnen en jeugdigen (dus 100%) hebben te maken met de sociale samenleving. Een krachtige 
sociale samenleving heeft positieve invloed op het welzijn van gezinnen binnen de 
Kempengemeenten. De sociale samenleving hebben wij onderverdeeld in vijf leefgebieden waarin 
gezinnen en jeugdigen zich kunnen bevinden. Van daaruit wordt ondersteuning rondom het gezin 
georganiseerd conform onze visie op andere jeugdzorg

11
. 
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 Visie en kaders pagina 9 kaderstellende notitie, de basis voor andere jeugdzorg ‘dichtbij, in samenhang en effectief’ 
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Gezinnen en jeugdigen kunnen te maken hebben met vijf verschillende leefgebieden 

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 omgeving waarin zij zich dagelijks bevinden. Deze 
omgeving van jeugd en hun gezinnen verdelen we in vijf leefgebieden. Binnen deze gebieden kan ook 
ondersteuning plaatsvinden. 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: 
 
 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. 
 
 
 

 
 
Professionals van het lokaal ondersteuningsteam vormen de toegangspoort naar ondersteuning 
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 outreachend en zijn generalisten

12
. 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.  
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 Zie ook pagina 9 kaderstellende notitie, de basis voor andere jeugdzorg ‘dichtbij, in samenhang en effectief’ 

 Lokale ondersteuningsteams 
Lichte, enkelvoudige 

hulpvragen, casuscoördinatie, 
linking pin met leefgebied(en), 

CJG-loket, gezinsplan 

L
e

e
fg

e
b

ie
d

L
o

k
e

tt
e
n

L
e

e
fg

e
b

ie
d

V
ri
je

 t
ijd

L
e

e
fg

e
b

ie
d

V
e

ili
g
h
e

id

L
e

e
fg

e
b

ie
d

O
n

d
e

rw
ijs

, 
w

e
rk

 &

O
p

v
a

n
g

L
e

e
fg

e
b

ie
d

M
e

d
is

c
h



 26 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Professionals van het Kempenteam Jeugdhulp voor ondersteuning bij complexe vraagstukken 
Een breed georiënteerde en domein overstijgend werkende jeugdprofessional. Deze generalist 
ondersteunt gezinnen in hun eigen omgeving en 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 specialistische 
ondersteuning inzetten. Deze voorwaarden worden uitgewerkt in het implementatieplan.  

 
 
 
Een Adviserend Expertteam kan facultatief ingezet worden 
Een onafhankelijk team van experts dat de professionals adviseert bij het maken van de juiste 
inschatting. Bijvoorbeeld wanneer meer 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 implementatieplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Coördinatieteam voert de uitvoeringsregie 
De coördinatie van zowel de Lokale ondersteuningsteams als het Kempenteam voor jeugdhulp, wordt 
vanuit één aansturing in de Kempen geregeld. Het Coördinatieteam voert de uitvoeringsregie uit 
waaronder het aansturen van medewerkers, scholing, sturen op de inzet collectief aanbod, generen 
van sturingsinformatie en controle op de financiën.  
 
 
 

 Kempenteam jeugdhulp 
Complexe hulpvragen, 

casuscoördinatie, gezinsplan, 
op- en afschalen eventuele 

specialistische zorg 

 Adviserend 
expertteam 

 Coördinatieteam CJG+ de Kempen 
Aansturing medewerkers, collectief aanbod, financiële controle, sturingsinformatie 
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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 het Kempenteam of in sommige situaties sluit hij aan op de 

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 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, 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, een tandem, 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 gezinsvoogd is toezichthouder. 
 
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 voor jeugdhulp. In gezamenlijkheid wordt het 
gezinsplan opgesteld. De professional van het Kempenteam zorgt voor de ondersteuning, de 
jeugdreclasseerder is toezichthouder. 
 

 
2.3 Specialistische inzet vanuit de regio 
 
De 21 gemeenten in Zuidoost- Brabant werken samen op het gebied van jeugdbeleid. Voor de meer 
specialistische taken is het efficiënter en logisch dat gemeenten op regionaal niveau expertise 
bundelen en inkoopkracht versterken. Organisaties waarmee gemeenten (moeten gaan) 
samenwerken, opereren reeds op regionale schaal. Ook zullen gemeenten zich moeten verhouden tot 
andere samenwerkingsverbanden op het terrein van de andere decentralisaties of passend onderwijs. 
Rekening houdend met de lokale verschillen, zijn de wethouders jeugd(zorg) van de 21 gemeenten 
van mening dat samenwerken bij het voorbereiden op het transformeren van de jeugdzorg, 
meerwaarde biedt. Om de samenwerking in dit kader verder vorm te geven is een regionaal 
strategische agenda opgesteld. Vanuit deze regionaal strategische agenda zijn een aantal zaken 
onderling overeen gekomen.  
 
 
 

 Specialistische 
inzet 
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Er is een onderverdeling gemaakt in zorgvormen en er is afgesproken hoe we daarop samen willen 
werken voor wat betreft inkoop. De onderverdeling wordt op als volgt weergegeven: 

  

Zorgvorm  Voorstel niveau van regionale samenwerking 
 

Ambulante zorg aan kind en gezin 2*. Product- en prijsafspraken met grote instellingen, waarbij 
lokaal bepaald wordt welke en hoeveel zorg al dan niet wordt 
ingekocht  
 

Dagbehandeling 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 
 

 * Onderstaand worden de verschillende voorstellen toegelicht waarbij de cijfers verwijzen naar de betreffende 
samenwerkingsvorm.  

 
Zoals reeds eerder is vastgesteld door de gemeenten in Zuidoost-Brabant is het uitgangspunt voor 
gezamenlijkheid lokaal wat lokaal kan en regionaal waar nodig. Gemeenten maken zelf de keuze welk 
onderdeel van de jeugdzorg lokaal, danwel subregionaal danwel regionaal wordt opgepakt. Als 
besloten wordt samen te werken op regionale schaalgrootte, betekent dit nog steeds zoveel mogelijk 
lokale uitvoering

13
.  

 
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. Voor verschillende zorgvormen kan voor een andere wijze 
van samenwerking worden gekozen.  
 
1. Procesmatig  
De verschillende gemeenten gaan samen het transformatieproces in om te komen tot een gewijzigd 
jeugdzorgstelsel. Op basis hiervan wordt duidelijk welke keuzen lokaal/subregionaal gemaakt moeten 
worden. Het kan zijn dat dit leidt tot gezamenlijke regionale beleidsuitgangspunten, welke lokaal 
worden uitgewerkt.  
 
2. Product/prijs afspraken  
De gemeenten in de (sub)regio stellen in gezamenlijkheid een ‘productenboek’ samen, met daarin een 
omschrijving van de verschillende producten, kwaliteitscriteria en bijbehorende normprijzen.  
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 Uit 21voordejeugd, d.d. 13 juni 2012 
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Eventueel kan dit met een modelovereenkomst: De gemeenten in de (sub)regio stellen dan 
gezamenlijk een standaardovereenkomst op, die allen afzonderlijk zullen gebruiken voor het inkopen 
van de gewenste zorgproducten bij een zorgaanbieder.  
 
3. Gezamenlijke inkoop  
De gemeenten in de (sub)regio sluiten in gezamenlijkheid één contract af met een bepaalde 
zorgaanbieder voor het leveren van bepaalde zorgproducten.  
 
 
4. Gezamenlijke inkoop met volumegarantie voor instellingen  
De gemeenten in de (sub)regio sluiten in gezamenlijkheid één contract af met een bepaalde 
zorgaanbieder voor het leveren van bepaalde zorgproducten, waarbij tevens een volumegarantie 
wordt afgegeven richting de zorgaanbieder.  
 
5. Gezamenlijke inkoop met risicospreiding  
De gemeenten in de (sub)regio financieren gezamenlijk een bepaald volume aan eenheden jeugdzorg 
en kunnen vervolgens allemaal gebruik maken van dit totaal volume afhankelijk van de behoefte/vraag 
in dat jaar. Vooraf wordt bepaald welke vormen van zorg/eenheden er gezamenlijk ingekocht worden, 
dus waarvoor de risicospreiding zal moeten gelden.  
 
Door de portefeuillehouders van de 21 gemeenten is het volgende besloten: 
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. Ontwerpfase 
regionaal, uitvoering zoveel mogelijk lokaal/subregionaal. 

3)    De jeugdbescherming / jeugdreclasseerder wordt bij voorkeuringekocht 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.  
  

Deze zaken worden momenteel verder uitgewerkt. Afspraak daarbij is dat wat regionaal ontwikkeld en 
uitgezet wordt, leidend is voor de subregionale uitvoering. Wij zullen in de Kempen moeten zorgen dat  
we aansluiten op regionale afspraken, zoals inzet crisishulp, inzet AMHK, inkoop van dag- en  
nachtbehandeling en dergelijke. Het dienstverleningsmodel en het daarna te ontwikkelen inkoopkader  
van de Kempen sluit daar in concept op aan. 
De 21 gemeenten werken momenteel een vervolgopdracht uit, waardoor er in 2013 meer duidelijk zal 
worden. Dit wordt zoveel mogelijk verwerkt in het meerjarig beleidskader waarover lokale 
besluitvorming per Kempengemeente plaatsvindt. 
 
 

2.4  Inzet  en toegankelijkheid ondersteuning 
 
Zoals figuur 1 laat zien, zijn er verschillende vormen in de ondersteuning. Het lokale 
ondersteuningsteam werkt lokaal en het Kempenteam subregionaal. Uiteraard is de eigen kracht en 
sociale samenleving lokaal bepaald. Het mandaat voor het inzetten van (specialistische) 
ondersteuning is uitgewerkt in het dienstverleningsmodel. De voorwaarden hiervoor worden in de fase 
van inrichten, het implementatieplan bepaald. 

 
Alle ondersteuningsvormen zijn vrij toegankelijk met uitzondering van de specialistische inzet 
Alle ondersteuningsvormen van figuur 1 zijn vrij toegankelijk met uitzondering van de specialistische 
inzet.  

 

Voor deze niet vrij toegankelijke vormen van ondersteuning zal eerst beoordeeld moeten worden of de 
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jeugdige of zijn ouders deze ondersteuning daadwerkelijk nodig hebben. Deze niet vrij toegankelijke 
ondersteuning veronderstellen altijd een verleningsbeslissing op basis van een beoordeling van de 
persoonlijke situatie en behoeften van de aanvrager. Het verlenen van een dergelijke individuele 
voorzieningbrengt verder met zich mee dat hiervoor een beschikking wordt afgegeven, waarmee de 
rechtsbeschermingvan de burger wordt gewaarborgd. Er kan mogelijk bezwaar worden gemaakt. 

 
 
 
 
 
Standpunt voor eigen bijdragen wordt opgenomen in meerjaren beleidskader 
Het conceptwetsvoorstel biedt de mogelijkheid om voor jeugdhulp een eigen bijdrage te vragen die 
vanaf 2015 € 70 miljoen moet opleveren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor inning van deze eigen 
bijdragen, maar hebben de vrijheid om hier van af te zien. Hierover hebben de Kempengemeenten 
nog geen standpunt ingenomen, dit vormt onderdeel bij het uitwerken van de financiële paragraaf in 
het meerjaren beleidskader. 
 
Standpunt voor persoonsgebonden budget of persoonsvolgend budget in meerjaren beleidskader 
In de Jeugdwet staat over het persoonsgebonden budget (pgb) opgenomen in artikel 2.6 en 8.1.1. dat 
de gemeente kan besluiten om een pgb te verstrekken, met uitzondering van jeugdbescherming, 
jeugdreclassering en Jeugdzorgplus. In de Kempen wordt bij het uitwerken van de financiële 
paragraaf van het meerjaren beleidskader nader bepaald óf en onder welke voorwaarden een pgb 
wordt verstrekt. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die een persoonsvolgend budget 
kan bieden en worden en dwarsverbanden gelegd met de mogelijke pgb verstrekking vanuit de 
transitie AWBZ (Wmo). 
 
Persoonsgebonden budget of Persoonsvolgend budget? 
Bij een persoonsgebonden budget (pgb) gaat het geld via het zorgkantoor direct naar de 
budgethouder die zelf opdrachtgever of werkgever is van zijn hulpverleners. Hij krijgt zijn pgb op zijn 
rekening gestort en organiseert zijn eigen zorg (huurt zijn hulpverleners in, sluit contracten met ze af, 
betaalt ze en legt verantwoording af over de besteding).  

Bij een persoonsvolgend budget(pvb) blijft sprake van zorg in natura. Aan de toekenning van zorg of 
ondersteuning wordt een bedrag gekoppeld dat met de cliënt meeverhuist. De klant hoeft, in 
tegenstelling tot het persoonsgebonden budget, het budget niet zelf te beheren en hij wordt ook geen 
werkgever. Het geld gaat via het zorgkantoor naar de aanbieder. 

 
2.5  Borging kwaliteit en uniformiteit 

Onderstaand worden kwaliteitseisen weergegeven die ook voor de Kempen gaan gelden op grond 
van de nieuwe Jeugdwet. Deze kwaliteitseisen worden in de fase van het inrichten nog verder 
uitgewerkt. 

Verplichte kwaliteitseisen voor alle professionals worden ingericht: 

 Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle professionals; 
Iedereen die werk in de jeugdzorg die betrokken zijn bij gezinnen dienen een verklaring te 
overleggen van goed gedrag en deze ook beschikbaar hebben indien gevraagd 

 Voorschriften omtrent informatie, toestemming, dossiervorming en bescherming 
Alle instellingen moeten voorschriften hebben omtrent de informatie die wordt gegeven, 
toestemming hebben om een dossier op te bouwen en inzage betrokkenen waar nodig. 
En er moet goede bescherming geboden worden in het kader van de Wet Bescherming 
Persoon Gegevens 

 Meldplicht calamiteiten; 
Melden aan gemeente als er calamiteiten zijn in de hulpverlening en binnen de organisatie 
zelf 
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 Meldplicht geweld bij de verlening van jeugdhulp; 
Organisatie moet een meldingsprocedure hebben als er geweld voorkomt bij de verlening van 
de jeugdhulp moet duidelijk zijn hoe de melding dient te worden gedaan door wie en waarom. 

 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 geregistreerde professionals in te zetten. 

Gemeenten kunnen zelf ook nog aanvullende eisen stellen aan de jeugdhulp. In de Kempen wordt 
daarbij gedacht aan een zelfredzaamheidsmatrix ter bevordering van een eenduidige werkwijze en 
vergaring van beleidsinformatie. Dit kan mogelijk onderdeel zijn van het gezinsplan. 
 
Gezinsplan met zelfredzaamheidmatrix als kwaliteitseis 
De gezinswerkers worden ingezet bij complexe problematiek en stellen samen met het gezin een 
gezinsplan op (aan de keukentafel). Dit om te komen tot één gezin, één plan, één professional. 
Uitgangspunten bij het invullen van het gezinsplan zijn: 
 

 De klant is mede opsteller van het zorgplan; 
 Eén gezin, één plan; 
 Het bevat enkel de informatie relevant voor de vraag en is concreet en feitelijk. 
 Eigen kracht en inzet sociale netwerken zijn in beeld gebracht (verbinding formeel, informeel) 
 Risicotaxatie  
 Haalbare doelen worden beschreven 

 Er wordt een verbinding gelegd met een zelfredzaamheidsmatrix 
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3  
OPBRENGST KEMPISCHE KRACHTSESSIES 
 
Tijdens de Kempische krachtsessies is het dienstverleningsmodel voor Jeugdhulp in de Kempen 
gepresenteerd en is hierop reactie en advies gevraagd. In dit hoofdstuk worden de reacties die 
verkregen zijn tijdens de Kempische Krachtsessie CJG-partners en zorgaanbieders op 25 oktober 
2013 beschreven. Daarna zijn de reacties van de Kempische Krachtsessies met inwoners (29 en 30 
oktober 2013) weergegeven en de reacties van de Wmo Adviesraden op 28 oktober 2013. 
 
KempischeKrachtsessie CJG-partners en zorgaanbieders op 25 oktober 2013 
Het dienstverleningsmodel is positief ontvangen: 

 Ingang via alle vindplaatsen goed neergezet. 
 Goede samenwerking tussen LOT en Kempenteam. 
 Dicht bij burgers, gezinnen en jeugdigen. Benutten van wat aanwezig is. 
 Goede nadruk op casuscoördinatie. 
 Goede aansluiting met basisvoorzieningen. 
 Goed op preventie ingestoken. 
 Sterke en stevige verbinding met de inwoners en lokale partners. Zowel formeel als informeel. 
 Dicht bij huis. 
 Snel en effectief gerichte zorg inzetten waar nodig. Dichtbij en toegankelijk. 
 Goed dat aansturen en bundelen van collectief aanbod op Kempisch niveau wordt uitgevoerd 

 
Er kwamen ook een aantal aandachtspunten over het model naar voren die onderstaand in beeld 
worden gebracht inclusief de manier van verwerking: 
 
 

 
Aandachtspunt 
 

 
Dienstverleningsmodel 

 
Anders 
 

Wrap around care gedachte 
komt niet terug in model 

Dit komt terug waar de eigen 
kracht in sociaal netwerk 
beschreven wordt.  

Opgenomen in visie en kaders 
kaderstellende notitie pag 9. 

Angst dat complexe hulpvragen 
te lang blijven liggen. 
 

Ondervangen door 
verdeelmoment LOT en 
opschaling naar KTJ 

Onderdeel implementatieplan 

Link met passend onderwijs 
mist nog. 
 

Aangebracht door LOT en 
leefgebied onderwijs te 
verbinden. 

 

Angst voor privacy en wijze van 
registratie en overname (?) 
bestaande dossiers, digitaal 
dossier? 

 Onderdeel implementatieplan 

Netwerk te weinig aanwezig LOT en Kempenteam ipv 
Netwerk 

 

Wanneer wordt een casus 
opgeschaald 

 Onderdeel implementatieplan 

Verbinding KTJ met 
aandachtsgebieden (ook direct, 
niet alleen via lokale 
ondersteuningsteams). 
 

Leefgebied en KTJ worden 
alleen door LOT met elkaar 
verbonden. Tussenkomst kan 
heel kort zijn, binnen bv een uur 
indien nodig. 

 

Eigen regie en zeggenschap 
van de inwoners in het hele 
hulptraject een duidelijke positie 
geven 

Door gezinsplan centraal 
instrument te laten zijn 
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Wat doet generalist zelf? Wat 
doet expert? 
 

 Onderdeel implementatieplan 

Wat is de verbinding met 
specialistische inzet en CJG 
Coördinatie? Daartussen loopt 
geen lijn, maar is zeer relevant 
m.b.t. coördinatie en continuïteit 
van zorg 

Casusregie door professional 
van het Kempenteam bij 
complexe problematiek en 
anders bij LOT. 
Coördinatieteam is er voor 
uitvoeringsregie en heeft geen 
zorgcoördinerende rol. 

 

Inzet expertteams vanuit de 
netwerken mogelijk? 

Het adviserend expertteam kan 
bevraagd worden door LOT of 
Kempenteam voor jeugdhulp.  

 

Pas op voor lange, bewerkelijke 
wegen om tot goede hulp te 
komen. 
 

 Opschaling is onderdeel 
implementatieplan 

Duidelijke verwachtingen en 
werkafspraken binnen de 
zorgstructuur. Zowel LOT als 
KTJ, maar juist ook met de 
aandachtsgebieden en 
specialistische inzet. In de 
huidige praktijk is het zo dat 
specialistische zorg en 
medische zorg vaak eigen 
afspraken en procedures heeft. 
Deze zijn van belang voor de 
kwaliteit waarborging, maar 
botst soms met de goede 
doorstroom aan hulp en de 
slagkracht die in sommige 
casussen nodig is. 
 

 Onderdeel implementatieplan 

Beroep op vertrouwenspersoon  Onderdeel implementatieplan 

Positie huisarts  Onderdeel implementatieplan 
en regionale uitwerking 

Generalist moet durven 
loslaten, gezamenlijke scholing 

 Onderdeel implementatieplan 

Bouw evaluatiemomenten in  Onderdeel implementatieplan 
en regiefunctie gemeente 

Communiceer goed over de 
werkwijze en mogelijkheden 
binnen de Kempen zowel 
richting teams als richting 
inwoners 

 Onderdeel communicatieplan 

Doorzettingskracht richting 
gedwongen kader 

Inzet Adviserend Expertteam Onderdeel implementatieplan 

Keuzevrijheid cliënt  Onderdeel implementatieplan 
En meerjaren beleidskader 
(pgb/pvb?) 

Communicatie met scholen Via LOT aandachtsfunctionaris 
voor Onderwijs/Opvang/Werk 

 

Postitie Schoolteams Via LOT aandachtsfunctionaris,  
opschaling mogelijk naar KTJ 

 

Eenduidige vraaganalyse en 
intake 

Door inzet gezinsplan  
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Kempische Krachtsessies voor inwoners op  29 en 30 oktober 2013 
 
Over het algemeen vonden inwoners de informatie duidelijk en zijn ze positief over de ontwikkelingen. 
Het roept nog wel veel vragen op. De informatie die gegeven werd, werd nog vrij theoretisch en 
algemeen beschouwd.  
 
Hieronder worden een aantal zaken benoemd die vaak meerdere malen naar voren kwamen tijdens 
de inwonersavonden. Een aantal antwoorden zijn in het schema hierboven weergegeven. De andere 
vragen waarop het dienstverleningsmodel geen antwoord geeft, worden opgepakt in de fase van het 
inrichten ofwel het implementatieplan dan wel het meerjaren beleidskader.  
 

 Denk goed na wat de ouders en kinderen vragen, steun het hele gezin. Vergeet de 
kinderen niet die op dit moment in de jeugdhulpverlening zitten en heel onzeker gemaakt 
worden door de media.      

 Laat het geen geldkwestie zijn om de zorg wel of niet te bieden.  
 Het woord generalist roept veel vragen op, waarschijnlijk omdat het geen helder beeld 

geeft van de betekenis en waarde van de generalist voor het gezin. 
 Inwoners zijn blij met kwaliteitseisen voor hulpverleners. Investeer in scholing/training van 

generalisten. Investeer in goede signaleringsvermogen op de vindplekken. Kijk ook bij 
bestaande instellingen wie de rol van generalist al vervult, deze zijn er nu namelijk al wel 
degelijk. Welke persoon wordt gekoppeld aan welk gezin? Wat als een ander persoon 
beter past bij het gezin? Kan een gezin ook beroep doen op een andere generalist? 

 Er is behoefte aan keuzevrijheid voor passende zorg voor ouders. 
 De nieuwe ontwikkelingen schept vertrouwen voor verbetering van de jeugdzorg. 
 Zorg dat er ruimte blijft voor de etiketten. Niet om de financiën alleen, maar ook omdat het 

soms heel helpend kan zijn voor het kind wat er scheelt.  
 Als er van buitenaf een zorg is over een gezin, kan die zorg dan ook laagdrempelig 

gemeld worden, zodat de generalist op de hoogte kan worden gebracht (bijv. van een 
vereniging). 

 Kunnen ouders alleen aankloppen bij een van de leefgebieden of kunnen ze ook 
rechtstreeks aankloppen bij lokale teams? Maak helder en inzichtelijk voor burgers hoe 
straks de lijnen naar hulpverlening voor jeugd gaan lopen. 

 Verwacht niet teveel van sociale netwerken. Vaak zijn deze niet toereikend en het kan 
voor overbelasting van het netwerk zorgen. 

 Zorgen om pleegzorg, combinatie jeugdzorg bevalt goed. Wat gebeurt er met de 
pleegzorgvergoeding? 

 Worden door de casemanager ook overige gezinsproblemen aangepakt, niet alleen op 
gebied van jeugd? Zoals bijv. schulden, verslaving etc.? 

 Is de generalist bevoegd bepaalde beslissingen te nemen waar ouders het niet mee eens 
zijn? 

 Houd ook rekening met de gezinnen die zelf niet goed in staat zijn om een hulpvraag te 
formuleren. Zorg dat je ook de onzichtbaren vindt. 

 Sommigen hulpvormen en organisaties zijn niet goed te plaatsen in de nieuwe structuur, 
zoals Vroeghulp en MEE. 

 Veel persoonlijke vragen over behoud van pgb-financiering. 
 Veel inwoners zijn bang hun huidige zorg te verliezen. Vaak zijn er al meerder 

hulpverleners/organisaties in beeld geweest en zijn zij nu tevreden met de zorg die zij 
ontvangen.  

 
Algemene opmerkingen van de Wmo adviesraden tijdens de Kempische Krachtsessie op 28 oktober 

 Adequate vraaganalyse: als dit één persoon is die kijkt, is het te afhankelijk van die ene 
persoon wat iemand ontvangt. 

 Als mensen geen hulp willen wie beslist dan of er iets moet gebeuren?  
 De Wmo adviesraad vindt dat er een  pijl tussen adviserend expertteam en specialistische 

inzet moet worden getekend. Uitgelegd dat de specialistische inzet via de teams loopt en 
niet via het adviserend expertteam. 

 Bekostiging/zorg pleegkind. Als straks het woonplaatsbeginsel geldt voor de bekostiging 
van ondersteuning, hoe doen we dat dan als beide ouders in een andere gemeente 
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wonen en de zorginstelling in weer een andere gemeente is gevestigd? Hieraan 
gekoppeld wordt de vrees dat het lang duurt voor juiste zorg kan worden ingezet. 

 Inkoop en aanbesteding van zorg. Men geeft ons mee dat er niet hetzelfde gebeurt als bij 
hulp in de huishouding. Menspreekt voorkeur uit voor partnership in de regio.  

 Zware gespecialiseerde zorg laten waar het is en zoeken naar nieuwe vormen binnen de 
gemeentegrenzen om de bezuiniging op te vangen. 

 Keuzevrijheid voor cliënten; wie bepaalt wat voor zorg de cliënt gaat ontvangen. 
 Keukentafelgesprekken kunnen veel afvangen, omdat mensen dan zien water speelt 
 Rol vrijwilliger niet benoemd! Professionele veld moet samenwerken met vrijwilliger. 
 Pgb goede zaak maar moet gecontroleerd worden, fraudegevoelig 
 Pgb: als er zoveel gecontroleerd moet worden is het dan nog goed? 
 Pgb geeft een stuk eigenaarschap. 
 Pgb: Op zoek naar balans. Ook met zorg in natura kan gefraudeerd worden. Inzet 

middelen moet worden verantwoord. 
 
De reacties van alle Kempische Krachtsessies worden daar waar ze geen onderdeel vormen van het 
dienstverleningsmodel betrokken bij het samenstellen van het meerjaren beleidskader dan wel de fase 
van het inrichten, het implementatieplan. 
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4 
BESLISPUNTEN 
 
 
Op basis van het dienstverleningsmodel wordt aan de colleges van B&W in de gemeenten Bergeijk, 
Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden voorgesteld te besluiten om: 
 

1. De fase van richten op de transformatie van de jeugdhulp af te sluiten met het meerjaren 
beleidskader en het dienstverleningsmodel hiervan onderdeel te laten zijn  

 
 en hiervoor  
 
1. Het dienstverleningsmodel als onderdeel van het Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp 

informatief en opiniërend in een themasessie aan (vertegenwoordiging van) de 
gemeenteraden voor te leggen 

 
2. Als vervolg op het richten, de fase van implementatie van het dienstverleningsmodel in te 

gaan, de fase van inrichten, waarbij oa waar mogelijk verbanden met de beide andere 
transities worden gelegd, de financiële vertaling en de oriëntatie op de organisatievorm 
plaatsvindt 

 
 
3. Bij het bepalen van de organisatievorm in de implementatiefase het dienstverleningsmodel 

leidend te laten zijn 
 
4. Een blijvende en uitgebouwde rol voor de CJG’s in de vorm van CJG+ toe te kennen 

 
 
5. Professionals van het lokaal ondersteuningsteam de lokale toegangspoort naar ondersteuning 

te laten vormen en hun onder voorwaarden mandaat te verlenen voor de inzet van 
specialistische ondersteuning 

 
6. Professionals van het Kempenteam Jeugdhulp de ondersteuning bij complexe vraagstukken 

te laten uitvoeren en hun onder voorwaarden mandaat te verlenen voor de inzet van 
specialistische ondersteuning. 

 
 
7. Een voorbehoud te maken omwille van de financieel ontbrekende gegevens en de definitieve 

wettekst 
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BIJLAGE 1 

 
HUIDIGE SITUATIE  

 
 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van preventieve ondersteuning aan gezinnen, 
vastgelegd in de Wet op Maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk 
voor het aanbod aan jeugdgezondheidszorg op basis van de Wet op Publieke Gezondheid. 
 
Voor alle opvoed- en opgroeivragen over de jeugd van -9 maanden tot 23 jaar is er in de gemeenten 
in de Kempen een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De geboden hulp van het CJG is lokaal, 
dichtbij ouders en kinderen, vrij toegankelijk en (meestal) kosteloos beschikbaar. De aard van deze 
vrij toegankelijke hulp betreft het geven van algemene informatie en advies, het monitoren van de 
gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, het aanleren van vaardigheden en het 
versterken van het gezin. Hieronder vallen: 
 

 Het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 
 Een voorlichtings-, cursus-, en trainingsaanbod  
 Jongerenopbouwwerk 
 Lichte vormen van hulpverlening 

 
Preventief 
Van het CJG gaat een preventieve werking uit. Formeel heeft het CJG tot taak om de vijf Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteunings) functies te vervullen: 
 

 Informatie en advies 
 Signalering 
 Licht pedagogische hulpverlening 
 Toegang tot het hulpaanbod 
 Coördinatie 

 
De huidige CJG’s 
Binnen het huidige CJG wordt in elke gemeente in de Kempen samengewerkt op het gebied van 
jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk en er is een aansluiting met Bureau Jeugdzorg. 
Daarnaast is ook het jongerenopbouwwerk, de kinderopvang en/of het onderwijs als partner 
toegevoegd aan het CJG. Deze laatste groep,opvang en onderwijs, verleent geen zorg maar heeft 
een signalerende rol. Met uitzondering van het werk als jongerencoach geldt dat ook voor de 
jongerenopbouwwerker. Elk CJG in de Kempen is anders georganiseerd, wordt anders aangestuurd 
en gecoördineerd.  Het CJG netwerk van een Kempengemeente bestaat verder vaak uit meerdere 
partijen zoals ook politie, leerplicht MEE en bijvoorbeeld soms ook huisartsen. 
Het CJG is vooral een netwerksamenwerking van genoemde partijen waarbij inwoners vanuit de 
Kempen op verschillende plaatsen hun vragen kunnen stellen. Dit kan bij de betrokken partners op 
(Brede) scholen, opvang, verenigingen, zorg enzovoorts, of bij het Wmo-Loket of andere loketten 
waarvan het CJG een onderdeel vormt. Verschillende varianten in de uitvoering zijn in de Kempen 
aanwezig. 
 
De huidige zorg door de tweede lijn organisaties 
Er is een aantal taken, die momenteel niet tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid behoren maar 
wel op grond van de nieuwe jeugdwet naar gemeenten worden gedecentraliseerd. Dit betreft de 
provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg voor 
jeugdigen, de zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking, de begeleiding en persoonlijke 
verzorging van jeugdigen, vervoer bij begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen, 
kortdurend verblijf ten behoeve van jeugdigen, jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht (forensische 
zorg) en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en van jeugdreclassering.  
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BIJLAGE 2 

 
 
 
 

DEFINITIE JEUGDHULP  

 
 
Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten verantwoordelijkheid voor het creëren van een positief opvoed- 
en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering, (zware) gespecialiseerde zorg en uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Jeugdhulp wordt als volgt gedefinieerd in het 
wetsontwerp

14
: 

 

 
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. 
 

                                                 
14

Bron:  http://www.voordejeugd.nl/images/pdf/handreikingen/Handreiking_functioneel_ontwerp.pdf 



 39 

BIJLAGE 3 
 
 

AANTALLEN JEUGDIGEN IN DE KEMPEN  
 
Om te richten op een effectief dienstverleningsconcept is inzage in het volume van de 
ondersteuningsbehoefte gewenst. Het precieze aantal gezinnen dat behoefte heeft aan ondersteuning 
en zorgcoördinatie is onbekend. Landelijk is het beeld dat het met 85 procent van de kinderen goed 
gaat. Ongeveer 15 procent van de kinderen ondervindt problemen in zijn of haar ontwikkeling en bij 2 
tot 5 procent zijn de problemen zo groot dat intensieve professionele hulp noodzakelijk is.  
Naar schatting heeft 3 tot 5 procent van de gezinnen behoefte aan coördinatie van zorg, waarvan bij 
ongeveer 1 procent van deze gezinnen vraag is naar de inzet van specialistische zorg. Gezinnen waar 
zorgcoördinatie nodig is, komen dus relatief weinig voor. Geschat wordt op dit moment dat er jaarlijks 
550 tot 900jongeren in de Kempen zijn, die door het Kempenteam voor complexe Jeugdhulp 
geholpenworden en dat naar schatting voor ongeveer 185 jongeren specialistische inzet nodig is.  
 

  
Bergeijk 
 

 
Bladel 

 
Eersel 

 
Reusel-De 
Mierden 
 

 
TOTAAL 

 
Totaal aantal 

 
5.070 

 
5.422 

 
4.729 

 
3.332 
 

 
18.553 

 
15% van het 
totale aantal  

 
760 

 
813 

 
709 

 
500 

 
2.782 

 
5 % van het 
totale aantal 

 
254 

 
271 

 
236 

 
167 

 
928 

 
3 % van het 
totale aantal 

 
152 

 
163 

 
141 

 
100 

 
556 

 
1% van het 
totale aantal  

 
51 

 
54 

 
47 

 
33 

 
185 

Tabel: Aantal jeugdigen in Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden op 1 januari 2013 van 0 tot en met 23 jaar 
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Bijlage 9: Vormen van bekostiging bij specialistische ondersteuning 
 
1. Cliëntvolgende bekostiging  
Wanneer wordt aangetoond dat er geen passend maatwerk beschikbaar is in de reguliere 
ondersteuning door het LOT of KTJ, kan onder voorwaarden een cliëntvolgende bekostiging 
plaatsvinden. Cliëntvolgende bekostiging wil zeggen dat het ‘geld de cliënt volgt’. Dat betekent dat 
indien een aanbieder activiteiten verricht hij deze krijgt betaalt. Vooraf maken de opdrachtgever en 
aanbieder afspraken over tarieven en tariefgrondslag. Per individuele cliënt wordt een (maatwerk) 
gezinsplan gemaakt waarin is vastgelegd wat de activiteiten zijn die moeten worden uitgevoerd. 
 
2. Persoonsvolgend budget 
Wanneer door wordt aangetoond dat er geen passend maatwerk beschikbaar is in de reguliere 
ondersteuning door het LOT of KTJ, kan onder voorwaarden een Persoonsvolgend budget worden 
ingezet. De beschikbare middelen worden daarbij toebedeeld aan cliënten in de vorm van  
budgetten. Aan de hand van een gezinsplan worden vooraf afspraken gemaakt over de  
specifieke (gemiddelde) in te zetten activiteiten. Een cliëntvolgend budget lijkt het meest op een vorm 
van prestatiebekostiging.  
 
3. Vouchersystematiek 
Wanneer wordt aangetoond dat er geen passend maatwerk beschikbaar is in de reguliere 
ondersteuning door het LOT of KTJ, kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van vouchers. 
Een cliënt krijgt een voucher waarmee een aanbieder naar keuze hulp of zorg kan bieden. De voucher 
staat gelijk aan omvang en inhoud van de hulpverlening. De aanbieder declareert vouchers bij de 
gemeente. Dit is een mogelijke operationalisering van een cliëntvolgend budget. 
 
4. Persoonsgebonden budget (PGB) 
Wanneer wordt aangetoond dat er geen passend maatwerk beschikbaar is in de reguliere 
ondersteuning door het LOT of KTJ, wordt onder voorwaarden een PGB verstrekt: 

o zo moeten de jeugdigen en hun ouders er blijk van geven dat zij over de vaardigheden 
beschikken om de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoren zelf bij derden in te 

kunnen kopen; 
daarnaast dienen de jeugdige en zijn ouder te onderbouwen dat zij de individuele voorziening 

willen inplaats van ‘in natura’ door middel van een budget.. Om dit te doen zullen zij moeten aantonen 
dat zij zich voldoende hebbengeoriënteerd op de voorziening ‘in natura’; 

o ten slotte moet de jeugdhulp die de jeugdige en zijn ouders met het budget wensen in te 
kopen voldoen aan de kwaliteitseisen. 
 
5. Subsidie en 6. Inkoop 
Beide inkoopvormen kennen voor- en nadelen. 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. Aanbesteding kan leiden tot prijsdalingen, afbrokkelende kwaliteit en faillissementen 
van aanbieders, waarmee de zorgcontinuering in gevaar komt. Wel is het zo dat gemeenten via de 
Wmo en thuiszorg al ervaring hebben opgedaan met aanbesteden. De aanbesteding van jeugdzorg is 
niet aan ingewikkelde Europese regelgeving gebonden

15
. 

 

                                                 
15

 Bron: VNG - Op zoek naar innovatieve inkoop jeugdzorg 
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Bijlage 10: Regionaal Transitie Arrangement (RTA) Zuidoost-Brabant 
 

 

 

 

 

‘Verantwoord sturen’ 
Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg Regio Zuidoost-Brabant 

‘#21voordejeugd’ 
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Leeswijzer 
 
Daar waar er gesproken wordt over ‘wijken’, kan dit zowel de organisatorische inrichting middels een 
Centrum Jeugd en Gezin, een uitvoeringsorganisatie of een generalistisch wijkteam vorm gegeven 
worden. 

Samenvatting 
 
De Concept Jeugdwet geeft gemeenten de vrijheid om het jeugddomein zo in te richten dat passende 
hulp snel, adequaat en nabij beschikbaar is. Daarbij horen expliciete taken en verantwoordelijkheden. 
Één van die verantwoordelijkheden betreft het in de wet geborgde overgangsrecht voor cliënten die op 
31 december 2014 in een zorgtraject zitten of op de wachtlijst staan voor geïndiceerde zorg. Middels 
dit Regionaal Transitie Arrangement (RTA) geven de 21 regio gemeenten inzicht in hoe zij dit 
overgangsrecht inrichten. Dit RTA is een niet vrijblijvend bestuurlijk voornemen om bepaalde 
budgetten te alloceren om de continuïteit van zorg te borgen. Er worden drie doelstellingen beoogd 
met het RTA, te weten: 

b Continuïteit van zorg voor zittende en wachtlijstcliënten per 31-12-2014; 

b Het realiseren van de hiervoor benodigde infrastructuur; 

b Het beperken van de frictiekosten als gevolg van de transitie. 
 
Daarnaast wijzigt het ‘recht op zorg’in een zorgplicht voor gemeenten. 
De regio Zuidoost- Brabant is een omvangrijke regio met 750.000 inwoners. Met 21 gemeenten wordt 
samengewerkt aan de voorbereidingen op de transitie jeugdzorg. De regio is onderverdeeld in 6 
subregio’s. Uitgangspunt voor samenwerking op het niveau van Zuidoost-Brabant is lokaal 
(subregionaal) waar kan en regionaal waar nodig. Dit houdt in dat in regionaal verband wordt 
ontwikkeld en subregionaal of lokaal de implementatie en uitvoering plaatsvinden. Voor bepaalde 
specialistische zorgvormen zal de samenwerking met 21 gemeenten doelmatiger blijken. De 21 
portefeuillehouders Jeugd van de regio Zuidoost-Brabant kiezen unaniem voor deze 
samenwerkingsvorm. Naast de voordelen van efficiëntie en het bundelen van krachten, leidt dit ook tot 
voordelen in afspraken voor de zorgaanbieders, die veelal binnen de hele regio werken.  
Dit RTA is een niet vrijblijvend bestuurlijk voornemen van 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, 
om bepaalde budgetten te alloceren. De budgetten worden gealloceerd om de continuïteit van zorg te 
borgen, op basis van de huidig beschikbare informatie.  
Budgetneutraliteit is het uitgangspunt bij de transitie jeugdzorg. Gemeenten zullen de jeugdhulp ten 
principale uitvoeren binnen het beschikbare budget. In de regio Zuidoost-Brabant zit er een 
discrepantie tussen het in de meicirculaire gepubliceerde beschikbare budget 2015 en de huidige 
regionale budgetten jeugdzorg (peildatum 2012). Deze conclusie sluit aan op de 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’szorgen 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 binnen de gestelde termijn. Dit arrangement bevat 
nadrukkelijk geen inkoopafspraken met zorgaanbieders. Afspraken met aanbieders over de 
doelstellingen van het RTA, kunnen nauwkeuriger uitgewerkt worden zodra er landelijk duidelijkheid is 
in de beschikbare budgetten 2015 en de vaststelling van de zorgvormen die onder gemeentelijke 
verantwoordelijkheid komen. 
De status van het RTA Zuidoost-Brabant is een bestuurlijk voornemen om in gezamenlijkheid met de 
zorgaanbieders te werken aan een groot aantal inhoudelijke en organisatorische verbeteringen en 
besparingen. Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen en/of compenseren van 
frictiekosten, die mogelijk gepaard gaan met de transitie Jeugdzorg. Uitgangspunt voor gemeenten is 
om de nieuwe taken binnen de rijksbudgetten uit te gaan voeren. 
Het RTA wordt bestuurlijk vastgesteld door de 21 Colleges van Burgemeester en Wethouders, onder 
voorbehoud van akkoord door de 21 Gemeenteraden in de periode tussen 31 oktober 2013 en 1 
maart 2014. 
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Inleiding 
De zorg voor jeugd staat in het brandpunt van menig maatschappelijk debat. De evaluatie van de Wet 
op de Jeugdzorg en de analyse van de parlementaire werkgroep ‘Toekomstverkenning Jeugdzorg’ 
brachten de belangrijkste tekortkomingen van het huidige stelsel in beeld. De conclusie luidde: het 
jeugdzorgstelsel leidt tot te snelle toeleiding naar gespecialiseerde (en dus dure) zorg in plaats van 
versterking van de eigen kracht van gezinnen en normalisatie van veelvoorkomende problematiek. 
Daardoor krijgen kinderen en gezinnen niet tijdig de juiste hulp, stijgen de kosten voor het 
jeugdzorgstelsel aanhoudend en wordt de zorg voor de jeugd onbetaalbaar als er geen structurele 
wijzigingen worden doorgevoerd.  
Het jeugdstelsel wordt ingrijpend veranderd. Met de Wet Jeugdhulp worden gemeenten per 1 januari 
2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd en 
hun ouders. Dit is inclusief de gespecialiseerde jeugdzorg. Door de stelselwijziging komen de 
gemeenten in de positie om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de 
lokale situatie. De mogelijkheden, de behoeften en de eigen kracht van de individuele jeugdigen en 
hun ouders komt meer voorop te staan. De 21 samenwerkende gemeenten in Zuidoost-Brabant 
onderschrijven deze doelstellingen en hebben medio 2012 de gezamenlijke koers bepaald met de 
vaststelling van de visienota “21 voor de Jeugd” (bijlage). Deze koers is leidend bij het invullen van de 
inhoudelijke transformatie en transitie die voorligt.  
De regio Zuidoost-Brabant is een omvangrijke regio met 750.000 inwoners. Met 21 gemeenten wordt 
al ruim 2 jaar samengewerkt aan de voorbereidingen op de transitie jeugdzorg. De regio is 
onderverdeeld in 6 subregio’s: de Kempen, A2 gemeenten, de Dommelvallei+, de Peelregio, 
gemeente Eindhoven, en de regio Best, Oirschot en Veldhoven. Uitgangspunt voor samenwerking op 
het niveau van Zuidoost-Brabant is lokaal (subregionaal) waar kan en regionaal waar nodig. Dit houdt 
in dat in regionaal verband wordt ontwikkeld en subregionaal of lokaal de implementatie en uitvoering 
plaatsvinden. Voor bepaalde gespecialiseerde zorgvormen zal de samenwerking met 21 gemeenten 
doelmatiger blijken.Deze samenwerking houdt in dat gezamenlijk wordt ontwikkeld en subregionaal of 
lokaal implementatie en uitvoering plaatsvindt. 
De regio Zuidoost- Brabant ziet de decentralisatie van de jeugdzorg niet als doel op zich. We zien het 
als een kans om vorm te geven aan ons doel: transformatie naar brede maatschappelijke participatie. 
We streven een inhoudelijke vernieuwing van de jeugdzorg na: simpeler, dichterbij, sneller en 
resultaatgericht. Binnen de regio sorteren we al voor op de stelselherziening, bijvoorbeeld door 
‘Versnelling van de enkelvoudige ambulante jeugdzorg’, het versterken van Centra Jeugd en Gezin 
met specifieke jeugdzorgkennis (subregio A2, de Kempen, Best, Oirschot en Veldhoven), het inrichten 
van een integrale toegang Sociaal Domein (Dommelvallei+) en generalistische professionals/teams 
(Peel 6.1 en Eindhoven). Deze aanpakken spelen een belangrijke rol in het bieden van en toegang tot 
integrale hulp en het voorkomen van een beroep op duurdere zorg. 
In het transitieplan van het rijk, VNG en IPO zijn belangrijke mijlpalen opgenomen met betrekking tot 
de overgang van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de zorg voor jeugd naar gemeenten in 
2015. In het bestuurlijk overleg van 26 april 2013 zijn landelijk afspraken gemaakt over het 
overgangsjaar 2015. Onderdeel van de afspraken is dat gemeenten in regionaal verband op 31 
oktober a.s. een bestuurlijk vastgesteld RTA hebben, wat richting geeft aan de invulling van de 
transitie jeugdzorg in het overgangsjaar 2015.  
De inhoudelijke en organisatorische overheveling van Jeugdzorg naar gemeenten, gaat gepaard met 
de overheveling van een budget (een decentralisatie-uitkering) van het Rijk naar gemeenten. Deze 
middelen worden toegevoegd aan het Gemeentefonds. De middelen voor de jeugdhulp komen over 
naar de gemeenten met een efficiency korting vanuit het Rijk. In de meicirculaire van 2013 zijn de 
voorlopig beschikbare middelen per gemeente weergegeven. In de meicirculaire van 2014 volgen de 
definitieve bedragen die tot stand komen op basis van een objectief verdeelmodel dat op moment van 
schrijven in ontwikkeling is.  
Dit transitiearrangement is de basis voor de verdere uitwerking van de transitie Jeugdzorg, conform de 
concept Jeugdwet, en de transformatieopdracht. De 21 gemeenten zien dit als kans om samen met de 
zorgaanbieders en andere belanghebbenden, de transitie jeugdzorg vorm te geven in de periode tot 
en met 2015. 
Het RTA wordt bestuurlijk vastgesteld door de 21 Colleges van Burgemeester en Wethouders, onder 
voorbehoud van akkoord door de 21 Gemeenteradenin de periode tussen 31 oktober 2013 en 1 maart 
2014. 
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1. Doel Regionaal Transitiearrangement Jeugd 
De Jeugdwet geeft gemeenten de vrijheid om het jeugddomein zo in te richten dat passende hulp 
snel, adequaat en nabij beschikbaar is. Daarbij horen expliciete taken en verantwoordelijkheden. Één 
van die verantwoordelijkheden betreft het in de wet geborgde overgangsrecht voor cliënten die op 31 
december 2014 in een zorgtraject zitten of op de wachtlijst staan voor geïndiceerde zorg. Middels dit 
RTA geeft onze regio inzicht in hoe we dit overgangsrecht inrichten. Het RTA is een niet vrijblijvend 
bestuurlijk voornemen om bepaalde budgetten te alloceren voor het borgen van de zorgcontinuïteit.  
Er worden drie doelstellingen beoogd in het RTA, te weten: 

b Continuïteit van zorg voor zittende en wachtlijstcliënten per 31-12-2014; 

b Het realiseren van de hiervoor benodigde infrastructuur; 

b Het beperken van de frictiekosten als gevolg van de transitie. 

Ad. 1 Continuïteit van zorg 

Continuïteit van zorg wordt conform de vereisten van de Toetsingscommissie Stelselherziening 
Jeugdzorg (TSJ) gedefinieerd als het continueren van de zorg waar ‘zittende’ cliënten per 31-12-2014 
gebruik van maken, voor de periode van 1 jaar, bij dezelfde aanbiederals waar zij op deze datum zorg 
krijgen. De cliënt behoudt het recht om van zorgaanbieder te wisselen, vanuit het budget volgt cliënt 
principe. De continuïteit van zorg is afgebakend voor maximaal het gehele kalenderjaar 2015 of 
zoveel eerder als de indicatie in 2015 afloopt. Uitzonderingen op deze afbakening zijn: 

b Pleegzorg kent geen maximale duur voor continuïteit van zorg; 

b maatregelen opgelegd door de rechter, OM of justitie, kunnen een langere looptijd kennen 

dan een jaar; 

b geïndiceerde intensievere zorgvormen voor jeugdigen met ernstige psychiatrische en/of LVG 

problematiek, waarbij het aannemelijk is dat zij deze zorg moeten continueren, geen 

verplaatsing naar voorliggend veld mogelijk is en weinig tot geen verbetering van de 

beperkingen te verwachten is. 

Voor ‘wachtlijstcliënten’ die per 31-12-2014een indicatie hebben, maar die op dat moment nog niet in 
zorg zijn, geldt dat zij moeten worden toegeleid naar zorg waar zij aanspraak op hebben. Hierbij geldt 
dat de zorg geleverd moet worden door een aanbieder die voldoet aan de wettelijk gestelde eisen 
voor de uitvoering van de zorg en zich committeert aan de transformatiedoelen uit ’21 voor de jeugd’.  
Alle herindicaties en nieuwe indicaties per 1 januari 2015 vallen onder de nieuwe toegangsvormen, 
die gemeenten in 2013 en 2014 verder vorm geven. 
De concept Jeugdwet geeft aan op welke wijze de Colleges B&W vorm dienen te geven aan 
zorgvoorzieningen, waarbij het ‘recht op zorg’ wijzigt in een zorgplicht voor gemeenten. In de concept 
wet 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. 

Ad. 2 Infrastructuur van zorg en borging daarvan 

Continuïteit van zorg wordt beredeneerd vanuit het individu en niet vanuit de zorgaanbieder. Echter, 
om continuïteit van zorg te garanderen zijn zorgaanbieders nodig; zij vormen immers de bestaande 
zorginfrastructuur in 2015. Om te realiseren dat zittende cliënten en wachtlijstcliënten de geïndiceerde 
zorg ontvangen, is borging van die infrastructuur nodig. Hieronder wordt verstaan dat de 
jeugdzorgaanbieders de zorg moeten uitvoeren voor de periode van maximaal het overgangsjaar.  
 
Concreet betekent dit dat bestaande zorgproducten aangeboden moeten worden in het kalenderjaar 
2015 voor die cliënten waar continuïteit van zorg voor geldt en voor zover cliënten gebruik maken van 
deze zorgvormen. Bedrijfseconomische gezondheid, het voldoen aan de landelijk gestelde 
uitvoeringseisen de kwaliteitseisen van de nog vast te stellen Jeugdwet, zijn minimale eisen waaraan 
zorgaanbieders moeten voldoen. Indien zorgaanbieders om welke reden dan ook, geen continuïteit 
van zorg kunnen garanderen in 2015 e.v., zijn de gemeenten op geen enkele manier verantwoordelijk 
voor het in stand houden van deze zorgorganisaties en -aanbod. 
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De gemeenten conformeren zich in deze situaties aan de wettelijke plicht om zorgcontinuïteit te 
bieden aan zittende cliënten en geïndiceerde wachtlijstcliënten in 2015. Los van de zorgaanbieder die 
deze zorg biedt of waar de cliënt in begeleiding/behandeling is.  
Alle wachtlijstcliënten per 31-12-2014, nieuwe cliënten en geherindiceerde cliënten in 2015, worden 
door de gemeenten toegeleid naar passende zorgvormen die ‘ingekocht’ of ‘gesubsidieerd’ worden 
door gemeenten. Voor sommige zorgvormen geldt een transformatie opdracht, vastgesteld in “21 voor 
de jeugd”.  
De transformatie op zorgvormen en de voorbereidingen op de contract-/ financieringsafspraken vanaf 
2015, worden in de periode 2013-2014 in regionaal/ subregionaal/ lokaal verband uitgewerkt door de 
gemeenten en de zorgaanbieders. Ontwikkeling gebeurt in regionaal verband waar nodig, de 
implementatie en uitvoering in subregionaal of lokaal verband. Het toeleiden van cliënten naar 
(getransformeerde) zorgvormen vanaf 2015 plaatsvinden via de gemeentelijke toegangsvormen. De 
ontwikkeling van de toegangsvormen is gestart. 

Ad. 3 Beperking frictiekosten 

Frictiekosten zijn de kosten die gepaard gaan met de transitie en transformatie van jeugdzorg per 1-1-
2015 op de volgende onderwerpen:  

b Wachtgelden voor personeel van instellingen. 

b Kapitaalslasten: 
- Kosten van afbouw of ombouw van gebouwen in eigendom van instellingen; 
- Kosten in verband met opzeggen huur. 

 
De 21 gemeenten hebben aanvullende vragen uitgezet bij de zorgaanbieders op de volgende 
onderwerpen: 

b Een inschatting van het aantal cliënten met een indicatie die doorloopt over de datum van 31 
december 2014; 

b Een inschatting van de kritieke massa, die nodig is om de zorgvormen te kunnen garanderen; 

b Het aantal PGB cliënten per zorgvorm, inclusief omzet; 

b Inzicht in de opbouw van de kosten: 
o Totaal aan kosten, met in ieder geval een uitsplitsing naar: 

 Personeel:  

 Het aantal personeelsleden in vaste dienst (fte en uren); 

 Het aantal personeelsleden in flexibele schil (fte en uren);  

 Hoe is het personeel verdeeld per zorgvorm? In welke mate is er 
uitwisseling tussen zorgvormen?; 

 Functieniveaus per zorgvorm; 

 Het aantal ondersteunende personeelsleden naar functie en fte;  
o Overhead (Huisvesting): Lasten huur/hypotheek, vrije huisvesting, (lang) lopende 

verplichtingen. 
 
 
 

 
 
Gemeenten zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige frictiekosten, gepaard gaande met 
de transitie jeugdzorg.Er is geen compensatieregeling voor frictiekosten opgenomen door het Rijk, en 
gemeenten hebben niet de financiële draagkracht om frictiekosten te dragen vanaf 2015 en de jaren 
erna. Dit vraagt om het nemen van financiële en organisatorische verantwoordelijkheden door de 
betreffende zorgaanbieders zelf en in samenwerking met elkaar.  
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2. Uitgangspunten RTA 
Onderstaand de belangrijkste uitgangspunten voor het arrangement: 
 

b Het arrangement sluit aan op de volgende kaders: 

b Het inhoudelijk en bestuurlijk vastgesteld kader ’21 voor de jeugd’; 

b De concept Jeugdwet als kader voor de uitwerking van het RTA en de transitie jeugdzorg; 

b Financiële wettelijke kaders; 

b Budgetneutraliteit: gemeenten zullen de jeugdhulp ten principale uitvoeren binnen het 
beschikbare budget;  

b Het arrangement is een bestuurlijk voornemen van de 21 gemeenten om bepaalde budgetten 
te alloceren om de continuïteit van zorg te borgen, op basis van de huidig beschikbare 
informatie;  

b Het arrangement heeft betrekking op het kalenderjaar 2015; 

b Het arrangement heeft betrekking op alle jeugdzorg die gefinancierd wordt vanuit AWBZ, ZvW 
en Provincie; 

b Het arrangement is geen beleidsplan, maar dient wel aan te sluiten op het (voorgenomen) 
gemeentelijke meerjarenbeleid Jeugd;  

b Het arrangement kent geen juridische status maar is een bestuurlijk voornemen zoals in het 
eerste uitgangspunt is opgenomen; 

b Het continueren van zorg in 2015 voor bestaande cliënten en geïndiceerde wachtlijstcliënten 
per 31-12-2014, en de zorgplicht van gemeenten per 2015 zijn wettelijk vastgelegd en 
daarmee bindend. Het arrangement is daardoor niet vrijblijvend; 

b Afwijken van de afspraken in het RTA kan onder volgende voorwaarden: 
 

o de definitieve budgetverdeling voor 2015 (meicirculaire 2014) wijkt significant af ten 

opzichte van de meicirculaire 2013 bij een gelijkblijvend takenpakket; 

o significante toe- en afnames van het volume van zorg op 31 december 2014 ten 

opzichte van de gegevens die bekend zijn ten tijde van bestuurlijke vaststelling van dit 

arrangement; 

o toe- en afnames van zorgvormen, anders dan bekent ten tijde van bestuurlijke 

vaststelling van dit arrangement; 

o wijzigingen in zorg(zwaarte)pakketten van huidige en toekomstige financiers, anders 

dan de gemeenten, welke enigszins negatieve effecten hebben op de uitvoering van 

zorgvormen en dus de gemeentelijk beschikbare budgetten voor 2015 e.v.; 

o indien de definitieve wettekst op onderdelen significant afwijkt van de concept 

wettekst zoals deze ten tijde van het opstellen van dit RTA bekend was; 

b Het arrangement moet bestuurlijk vastgesteld worden door de 21 Colleges B&W. Vaststelling 
gebeurt onder voorbehoud van vaststelling door de 21 gemeenteraden na 31 oktober 2013; 

b Vaststelling van het regionale arrangement door de gemeenteraden van de 21 gemeenten 
vindt plaats vóór 1 maart 2014; 

b Het woonplaatsbeginsel wordt als uitgangspunt voor de financiering gehanteerd. De 
gemeente waar de gezagdrager(s) van het kind staat ingeschreven (conform GBA) is 
financieel verantwoordelijk voor de financiering van de zorg. Indien het gezag bij een instelling 
is belegd, is de gemeente waar de vorige gezagdrager(s) van de cliënt is/ zijn ingeschreven; 

b Het arrangement bevat geen inkoop- of subsidieafspraken of nadere (prijs)afspraken met 
betrekking tot de dienstverlening. 

 
De uitgangspunten vanuit het RTA worden in de verdere ontwikkeling en uitwerking gekoppeld aan de 
inhoudelijke uitgangspunten uit ’21 voor de jeugd’. 
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3. Afbakening RTA 
b Afspraken met bovenregionale zorgaanbieders worden na 31 oktober 2013 vorm 

gegeven.Uitgangspunt daarbij is wel dat de afzonderlijke regio’s een gelijkluidend programma 

van (financiële) prestatie-eisen hanteren of respectievelijk aangeboden krijgen; 

b Afspraken die landelijk worden gemaakt voor specialistische functies worden door het Rijk en 

de VNG uitgewerkt in een landelijk transitiearrangement en hoeven daarom niet te worden 

meegenomen in de regionale afspraken. Het landelijke transitiearrangement kent eveneens 

een deadline van 31 oktober 2013; 

b In de concept wettekst is bepaald dat het indicatiebesluit voor pleegzorg geldig blijft tot 

beëindiging van de zorg: tot 18 jaar of zoveel eerder als pleegzorg niet meer nodig is; 

b In 2014 behouden de huidige financiers hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

b Het regionale transitiearrangement is geldig onder voorbehoud van goedkeuring door de 

afzonderlijke gemeenteraden. In dit arrangement is het voornemen opgenomen om bepaalde 

zorgbudgetten te alloceren voor 2015 ten einde aan de wettelijke zorgcontinuïteit en de 

daarvoor benodigde infrastructuur te kunnen voldoen. De allocatiefunctie is een 

verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenteraden;  

b De afspraken met aanbieders van jeugdzorg worden gemaakt onder voorbehoud dat de 

aanbieders voldoen aan de kwaliteitseisen van de jeugdwet en de AMvB die vooraf toetsbaar 

zijn. Aanbieders hebben een laagdrempelige en klantvriendelijke klachtenregeling, 

medezeggenschapsraad, kwaliteitsbewaking en zijn voorzien in een meldcode voor huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Tevens dienen ze zich te committeren aan de inhoudelijke 

uitgangspunten van ’21 voor de jeugd’;  

b Het RTA is een bestuurlijk voornemen waarbij geldt dat de concretisering van de (financiële) 

afspraken mede afhankelijk is van: 

o de mate waarin de gestelde transformatiedoelen worden gerealiseerd; 

o het uiteindelijke feitelijke budgettaire volume dat gemeenten beschikbaar krijgen voor 

jeugdzorg, in relatie staat tot de aannames op basis waarvan dit RTA is opgesteld;  

o het uiteindelijke aantal cliënten in zorg op 1-1-2015 in relatie tot de aantallen van nu; 

o de betaalbaarheid van de door de zorgaanbieders vanaf 2015 gehanteerde 

trajectprijzen. 
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4. Kwaliteit 
Er gelden kwaliteitseisen voor de hele jeugdhulp. Omdat de definitie van jeugdhulp in de wet heel 
breed is, gelden de kwaliteitseisen dus ook voor tal van uiteenlopende vormen van hulpverlening. Het 
landelijk toezicht van de Rijksinspectie (IJZ en IGZ) bekrachtigt dat de wetgeving integraal geldig is 
voor de hele zorg (gezondheidszorgwetgeving) ook voor jeugdzorg geldt. 
De geldende en landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria zijn van toepassing in de vormgeving en 
implementatie van de transformatie Jeugdzorg. De uitwerking van de (landelijke) kwaliteitscriteria 
krijgen vorm in het implementatieplan Transitie Jeugdzorg.  
De rol van vertrouwenspersoon valt niet onder continuïteit van zorg, maar zal wel opgenomen het 
beleidsplan transitie Jeugdzorg.  



 53 

5. Vormen van jeugdhulp 

Diverse jeugdhulptaken worden op een andere wijze gepositioneerd vanaf 2015 e.v.. De exacte 
afspraken worden in 2013 en 2014  uitgewerkt. Het is echter wel mogelijk om de contouren hiervan al 
te schetsen. In dit volgende hoofdstuk geven we inzicht in deze contouren, welke gebaseerd zijn op 
’21 voor de jeugd’, advies uit inhoudelijk regionale gemeentelijke werkgroepen en ideeën 
van(bestaande samenwerkingsrelaties tussen) zorgaanbieders.  
Inhoudelijke uitgangspunten zijn op niveau van Zuidoost-Brabant vastgesteld. Zo zullen alle 21 
gemeenten generalistisch werkende teams inrichten. De inrichting van deze teams en de inrichting 
van de toegang is een verantwoordelijkheid van de verschillende lokale gemeenten en subregio’s. 
Gemeenten verwachten van de zorgorganisaties een maximale regelruimte om het lokale veld met de 
juiste professionals in te richten. Het betreft een gebiedsgerichte inzet van professionals in 
multidisciplinaire teams, in een netwerk met lokale aansturing. Gemeenten hebben lokale en 
subregionale vrijheid in het bepalen van welke medewerkers uit organisaties ingezet worden.  
Met betrekking tot specialistische zorg en het gedwongen kader, werken we intensiever samen op het 
niveau van de regio Zuidoost-Brabant. Dit houdt in dat we gezamenlijk (gemeenten en 
zorgaanbieders) ontwikkelen en subregionaal en lokaal implementeren en uitvoeren. 

5.1 Toegang tot zorg 

Vanaf 1 januari 2015 wordt de toegang tot jeugdzorg op een andere wijze vormgegeven. De exacte 
kaderstelling rondom de toegang van jeugdzorg in de toekomst is nog onduidelijk. De definitieve 
wettekst is nog niet beschikbaar en het is denkbaar dat er nog wijzigingen met betrekking tot de 
toegang worden doorgevoerd. Echter, naar verwachting zullen diverse medici en instanties de 
bevoegdheid hebben om de verscheidene vormen van jeugdhulp in te zetten: Huisarts, Medisch 
specialist, Jeugdarts, Jeugdreclassering en Jeugdbescherming en het Advies- en Meldpunt Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling (AMHK) en de Kinderrechter. Deze toegangspoorten zijn door 
gemeenten niet te sturen in hun indicering en toeleiding naar zorgvormen. Zowel middels bestuurlijke 
afspraken tussen de gemeenten en de toeleiders, als tussen gemeenten en zorgaanbieders, wordt dit 
verder vorm gegeven in de eerst komende jaren, teneinde deze open eind financiering beheersbaar te 
krijgen en waar mogelijk terug te dringen.  
Naast deze wettelijke toegangspoorten kan per gemeente/ subregio bepaald worden op welke wijze 
de toegang wordt georganiseerd. Middels ’21 voor de jeugd’ hebben de gemeenten bestuurlijk 
vastgesteld dat de toegang via BJZ en het CIZ in 2015 (of eerder middels ‘Samen Sturen’ met 
provincie) 100% wordt stopgezet. Concreet betekent dit dat gemeenten vanaf 2013 regionaal en/of 
subregionaal vorm zullen geven aan het inrichten van de toeleiding tot zorg vanaf 1 januari 2015. Het 
betreft toeleiding vanwachtlijstcliënten (op 31-12-2014), nieuwe cliënten en cliënten met herindicatie 
vanaf 1-1-2015, naar zorg en hulp waar zij een indicatie voor hebben. Het RTA is leidend voor de 
zittende cliënten met een bestaande indicatie op 31-12-2014. Voor deze groep is de toegang tot zorg 
zoals hiervoor geformuleerd niet aan de orde, gedurende de looptijd van de bestaande indicatie. 
De subregio’s zullen kiezen voor één van de volgende twee modellen, of een combinatie daarvan: 

1. Toegang verloopt via generalistische teams 
De generalistische teams worden gemandateerd om zorg in te zetten. Deze teams krijgen het 
mandaat om zorg in te zetten, waaronder specialistische zorg (evt. na consultatie specialisten). 
Daarnaast zullen zij de zorgcoördinatie uitvoeren en zelf hulp bieden. Uitgangspunten zijn daarbij 
het inzetten en versterken van het sociale netwerk en eigen kracht. 
2. Toegang verloopt via laagdrempelig loket 
Vragen van burgers komen binnen bij een laagdrempelig gemeentelijk loket. Het CJG of een 
integraal dienstencentrum zijn hiervan voorbeelden. Het loket is de plek waar vraagverheldering 
en vraagduiding plaatsvindt. De uitdaging voor het loket is om snel en adequaat de juiste 
inschatting te maken van de situatie (triage). Dit kan door snel een antwoord te geven op een 
informatievraag, maar ook door proactief –op basis van gestelde vragen- een aanbod te creëren 
of in te zetten. 

In de uitwerking van de toeleiding tot zorg krijgen de volgende onderdelen vorm: 
 

 Reguliere hulpvragen 

 Gestandaardiseerd toewijzingsprotocol (waar mogelijk) 

 Zorgmeldingen 

 Spoedzorg 

 Herindicaties 
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 Niet vrijwillige intramurale opname van een cliënt (BOPZ. art. 60) 
 
De wettelijke aansprakelijkheden voor de professionals die de toeleiding uitvoeren, zijn onverkort van 
toepassing. De inrichting van de toeleiding wordt gekoppeld aan de monitoring en toetsing op 
inhoudelijke, financiële en wettelijke aspecten. 

5.2  Preventie Jeugd- en opvoedhulp en ‘overig’ zorgaanbod 

Preventie wordt gezien als een primaire taak van het voorliggende gemeentelijke veld. De huidige 
preventieve taken die door GGZ, LVG en jeugdzorg tot en met 2014 worden uitgevoerd, kunnen 
ondersteunend zijn aan de taken van dit voorliggend veld en de sociale basisstructuur. Deze maken 
echter geen deel uit van de kerntaken jeugdzorg.De opdracht aan deze organisaties om preventieve 
taken uit te voeren wordt in het kader van de transformatie Jeugdzorg dan ook volledig stopgezet. 
Dit sluit niet uit dat subregio’s en individuele gemeenten, in samenhang met de ontwikkeling van een 
integrale toegang en (al bestaande) preventieactiviteiten, een kunnen opdracht verstrekken of 
verlengen aan de huidige en/ of toekomstige aanbieders.  
In de gegevens die opgevraagd zijn bij zorgaanbieders, worden er ‘overige’ activiteiten aangegeven, 
zonder nadere specificatie. Over de inhoud van deze activiteiten gaan we in gesprek met de 
aanbieders vanuit de kernopdracht in de transformatie jeugdzorg en aansluiting op de sociale 
basisstructuur in de gemeenten. 

5.3  Specialistische jeugdhulp 

Het werken met generalistische teams heeft consequenties voor de inzet van gespecialiseerde zorg. 
Het werken met generalistische teams in een versterkte basisstructuur, moet leiden tot een lagere 
specialistische vraag en instroom in 1

ste
 en 2

de
lijnszorg. 

De vormen van gespecialiseerde zorg die worden ingekocht staan ten dienste van het opgestelde 
gezinsplan. Dit betekent dat de betrokken professionals (en zorgaanbieders) zich conformeren aan de 
concrete doelstellingen uit het gezinsplan, daar waar er geen medische of wettelijke verplichtingen 
voorliggend zijn. Elke professional is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn/haar deel daarin. Dit 
betekent dat de gespecialiseerde zorg maatwerk is en in principe ook altijd tijdelijk van aard is (met 
uitzondering in de LVG-sector en GGZ problematiek met een ‘chronisch’ cliënt karakter).  
De gespecialiseerde zorg wordt resultaat- en vraaggericht aangeboden, dienend aan het gezinsplan.  
Veel vormen van gespecialiseerde zorg worden vanuit verschillende sectoren (jeugdzorg, LVG, GGZ) 
aangeboden. Sommige vormen van zorg (zoals de ambulancedienst bij crisis en begeleiding bij 
autisme) worden sectoroverstijgend georganiseerd. Zo bundelen we expertises en sturen we op 
organisatorische efficiëntie. 
Een deel van de huidige gespecialiseerde zorg voor jeugd zal, onafhankelijk van de wijze van de 
organisatie van het lokale veld, zeker ook in de toekomst specialistisch worden aangeboden. Het is de 
uitdaging om het lokale jeugdveld en de toegang zo te organiseren dat het volume van deze 
gespecialiseerde zorg afneemt. Dit neemt niet wegdat sommige zorgvormen nooit helemaal zullen 
verdwijnen. Het uitgangspunt blijft: sociale basisstructuur, lichte zorg waar mogelijk en zware zorg 
waar nodig.  
In deconcept jeugdwet is opgenomen dat gemeenten voor een beperkt aantal onderdelen van de 
decentralisatie jeugdzorg, moeten komen tot verplichte bovenlokale samenwerking. Dit betreffen de 
taken op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg, een meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Kindertelefoon. Ook zijn er vormen van jeugdzorg die 
weliswaar niet wettelijk bovenlokaal moeten worden aangepakt, maar die door gemeenten vanuit 
financieel en bestuurlijk opzicht niet afzonderlijk zijn uit te voeren omdat ze voor een kleine, complexe 
doelgroep zijn. Dit betreft vormen van intramurale en/of zeer specialistische zorg. De afwegingen om 
te komen tot een lokale/subregionale/regionale/bovenregionale samenwerking, zijn gebaseerd op 
volume, inkoopefficiency, risicospreiding en bedrijfseconomische gronden.  
In ’21 voor de jeugd’ zijn de zorgvormen toegelicht, alsook de inhoudelijke transformatierichting voor 
2015 e.v. In samenwerking met de zorgaanbieders wordt dit inhoudelijk kader uitgewerkt in 
samenhang met de beschikbare budgetten en in een mix van grootte van zorgaanbieders. De 
uitwerking vindt plaats in de periode 2013-2014. Middels sturing en monitoring  bereiden we ons voor 
op de te borgen zorgcontinuïteit in 2015. 
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6 Financiën 

6.1   Uitgangspunten 

b De concept jeugdwet beoogt een einde te maken aan de versnippering en tekortschietende 

samenwerking binnen de jeugdzorg. Met de overheveling van de verantwoordelijkheden naar 

de gemeenten, worden vanaf 1 januari 2015 alle afspraken formeel beëindigd tussen de 

huidige financiers en de aanbieders van jeugdzorg; 

b Efficiëntere uitvoering van de jeugdzorg middels ontschotting van de budgetten jeugdzorg: 

van vijf deelbudgetten (bijlage 2) naar één budget;  

b De huidige bekende en toekomstige of aanvullende Rijkskortingen die het Rijk in de periode 

2015-2017 additioneel inboekt, worden door de regio Zuidoost-Brabant een op een 

verdisconteerd in het beschikbaar te stellen budget Jeugdzorg vanaf 2015 en zijn 

taakstellend; 

b De door het Rijk ingeplande efficiëntiekortingen zijn: 4% in 2015, 5 % in 2016 en 5% in 2017. 

Oplopend een totale efficiency korting van 14% over 3 jaren. Deze kortingen zijn exclusief de 

nog niet vaststaande kortingen op de AWBZ zorgvormen en exclusief de kortingen > 4 %, 

waar nu mee gerekend wordt door gemeenten op basis van de meicirculaire 2013. De 

opbouw van de in de meicirculaire 2013 vastgestelde budgetten jeugdzorg per 2015, zijn bij 

oplevering van het RTA nog discutabel in relatie tot de huidige beschikbare budgetten 

jeugdzorg; 

b De nieuwe wet heeft, behalve voor gemeenten die te maken krijgen met efficiencykortingen en 

eventuele overgangsmaatregelen, ook consequenties voor de huidige zorgaanbieders, de 

huidige financiers en cliënten. Voor de huidige zorgaanbieders betekent dit dat zij te maken 

kunnen krijgen met een stop op of vermindering van de inkoop van hun diensten; 

b Het niet kunnen voldoen aan de zorgcontinuïteit in 2015 e.v., en eventuele faillissementen van 

zorgaanbieders ten gevolge van de geplande efficiencykortingen door het Rijk, behoren niet 

tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid en worden niet gecompenseerd door gemeenten;  

b Gemeenten hebben geen (reserve)budgetten voor het opvangen van Rijkskortingen > 4 % ten 

opzichte van het huidige budget Jeugdzorg (peildatum 2013); 

b De middelen die beschikbaar komen uit de transformatiebijdrage voor gemeenten worden 

ingezet om de inhoudelijke transformatiebewegingen vorm te geven;  

b In de regio Zuidoost-Brabant zijn de uitgangspuntenvan de transitie jeugdzorg naar een 

transformatie van het jeugddomein, leidend voor de financiële uitgangspunten in het RTA;  

b Zoals eerder aangegeven zijn de kaders in het RTA niet vrijblijvend, maar zijn een bestuurlijk 

voornemen. Het bevat geen inkoop- of subsidieafspraken waar enig recht aan geleend kan 

worden (noch expliciet, noch impliciet); 

b De budgetruimte 2015 wordt berekend op het niveau van zorgvormen. 

6.2 Financiële kaders/ budgetruimte en inrichting van de financiële transformatie 

Na de transitie in 2015 zijn gemeenten financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
jeugdzorg. In de startsituatie wordt het huidige budget aan de gemeenten beschikbaar gesteld minus 
een efficiencykorting van 4% in 2015 oplopend tot 14% in 2017. De feitelijke korting blijkt uit diverse 
berekeningen echter hoger uit te komen, uitgaande van de aangeleverde gegevens door de 
zorgaanbieders. De uiteindelijke feitelijke korting zal onverkort worden doorgelegd. Gemeenten 
hebben beleidsvrijheid, dus in beginsel ook volledige bestedingsvrijheid. Met de afspraken uit dit RTA 
wordt een deel van de middelen echter vastgelegd.  
 
 
Voorgenomen budgetverdelingsprincipe 2015: 
In de regio Zuidoost-Brabant zijn de 21 gemeenten voornemens om onderstaand 
budgetverdelingsprincipe toe te passen.  
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De opgenomen percentages zijn aannames en continu schuivende panelen. Deze schuivende 
panelen worden door middel van  gegevensverzameling van cliëntaantallen, gegevens over de omzet 
per zorgvormen, monitoring ( 2012, 2013, 2014), en aanvullende wijzigingen in budgetten en 
Rijkskortingen op jeugdzorg, geconcretiseerd in de verdere uitwerking van het arrangement.  
Huidige uitgangspunten in het budgetverdelingsprincipe: 

b 10 % in 2015.  

De 10% bestaat uit 4 % efficiencykorting opgelegd door het Rijk en minimaal 6 % 
transformatiebijdrage voor gemeenten. De 6% transformatiebijdrage geldt over het totale 
jeugdzorgbudget. De grondslag voor de 6% is het budget 2012. Dit is dus het budget in de periode 
voor de Rijkskorting. Met deze middelen zullen de gemeenten het voorliggende veld versterken 
teneinde de gewenste transitie van zwaardere vormen van zorg en ondersteuning naar lichtere 
vormen te kunnen vormgeven. De wijze waarop dit gebeurt, zal in de lokale-/ subregionale 
beleidsplannen uitwerking krijgen. 

b + 5 % Rijkskorting in 2016 

b + 5% Rijkskorting in 2017. 
 
Concreet betekent dit dat binnen 3 jaren (2015-2016-2017) minimaal 20% minder middelen voor alle 
huidige zorgvormen beschikbaar zullen zijn. Zoals eerder aangegeven zullen de bovenstaande 
percentages aangepast worden aan de feitelijke korting, indien deze hoger uitvalt dan de genoemde 
percentages. 
Naast de efficiencykortingen krijgen bepaalde zorgvormen een specifieke (extra) taakstelling tot 
transformatie binnen de integrale jeugdzorgvormen en in relatie tot het voorliggende jeugdveld, welke 
al onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. De kosten die gepaard gaan met de 
transformatietaakstelling komen voor rekening van de zorgaanbieders.  
Van het resterende budget (max. circa 90% in 2015) zullen de kosten voor de huidige toegang en 
preventieve activiteiten worden afgezonderd om lokaal/ subregionaal vorm te geven.De exacte hoogte 
hiervan dient nog te worden bepaald op basis van verdere uitwerkingen in 2013 en 2014. 
Het overige budget 2015 merken wij aan als kernbudget voor zorgvormen die overkomen bij de 
overdracht van verantwoordelijkheden naar gemeenten. Dit resterend kernbudget is deels gelabeld 
aan de borging van de zorgcontinuïteit voor zittende en wachtlijstcliënten op 31 december 2014. Het 
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resterende deel wordt gelabeld aan die jeugdzorgvormen, waaraan een transformatie opdracht 
gehangen kan worden. Inzet van middelen vindt plaats conform de eis vanuit het Ministerie VWS en 
zoals vastgesteld in de richtlijnen van het RTA.  
De verdeling van het sectorale budget zal in 2015 plaatsvinden op basis van het principe ‘budget volgt 
cliënt’.  
Voor de specialistische functies die opgenomen worden in het landelijk transitiearrangement, is nog 
onduidelijk of zij een langer overgangsrecht kennen dan een jaar. Deze specialistische functies vallen 
wel onder financiële verantwoordelijkheid van de gemeenten, en dienen daarom opgenomen te 
worden in de begroting en budgetafspraken 2015. Vooralsnog heeft de landelijke transitiecommissie 
aangegeven dat deze specialistische functies ongeveer 2,2% van het beschikbare budget betreft. De 
deadline voor het inleveren van het landelijk arrangement valt samen met die van de regionale 
transitiearrangementen. Derhalve kunnen wij op dit moment geen rekening houden met de cliënt- en 
budgetverdelingen op deze specialistische zorgvormen. Daar waar de organisaties deze gegevens 
hebben aangeleverd middels de gemeentelijke uitvraag, zijn deze verwerkt, uitgaande de ‘standaard 
efficiencykortingen’ die we als regio hanteren. De landelijk gehanteerde en nog mogelijk door te 
voeren kortingspercentages, zijn te allen tijde leidend voor de afspraken die gemeenten en 
organisaties maken voor 2015. 
Bij het schrijven van het arrangement zijn uitsluitend de cijfergegevens van de huidige zorginstellingen 
(90%) in beeld en ‘aannemelijk volledig’. De cijfergegevens van de vrijgevestigde 1

ste
 en 2

de
 GGZ 

lijnorganisaties en de budgetten middels PGB zijn nog onvolledig. 
Budgetneutraliteit is het uitgangspunt bij de transitie jeugdzorg. Gemeenten zullen de jeugdhulp ten 
principale uitvoeren binnen het beschikbare budget. In de regio Zuidoost-Brabant zit een discrepantie 
tussen het in de meicirculaire gepubliceerde beschikbare budget 2015 en de huidige regionale 
budgetten jeugdzorg (peildatum 2012) op basis van de aangeleverde cijfergegevens door de 
zorgaanbieders. 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 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. 
De status van het arrangement kan geïnterpreteerd worden als een bestuurlijk voornemen om als 21 
gemeenten samen te werken aan een groot aantal inhoudelijke en organisatorische verbeteringen en 
besparingen, binnen de daarvoor gestelde Rijksbudgetten op basis van 4% korting ten opzichte van 
de huidige budgetten in 2013. Indien dit percentage hoger uitvalt, zal dat hogere percentage leidend 
zijn. 
 
Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen en/of compenseren van frictiekosten, die 
mogelijk gepaard gaan met de transitie Jeugdzorg. Uitgangspunt voor gemeenten is om de nieuwe 
taken binnen de rijksbudgetten uit te gaan voeren.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. Dit arrangement 
bevat geen inkoopafspraken met zorgaanbieders. 

6.3 Frictiekosten 

Onder frictiekosten worden in het RTA volgende punten verstaan:  

b Wachtgelden voor personeel van instellingen, provincies en het Rijk 

b Kapitaallasten: 
o Kosten van afbouw of ombouw van gebouwen in eigendom van instellingen; 
o kosten in verband met opzeggen huur 

  
De afbakening van frictiekosten: 

b Kosten voor ICT/automatisering zijn niet afhankelijk van budgetwijzigingen, maar zijn 
gevolg van wijzigingen in registratiemethode. Daarom worden deze gezien als 
ombouwkosten en worden deze kosten niet als frictiekosten bezien; 

b Kosten voor het opbouwen van nieuwe expertise, het opleiden en certificeren etc. worden 
niet als frictiekosten bezien; 

b Frictiekosten kunnen ook de kosten voor gemeenten, provincies en Rijk omvatten. Deze 
worden echter in de regionale transitiearrangementen buiten beschouwing gelaten; 

b Het arrangement heeft niet als doel de frictiekosten te compenseren. Vanuit het Rijk is er 
geen compensatieregeling ingesteld voor frictiekosten; 
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b De gemeenten zijn in strikt juridische zin niet verantwoordelijk voor de frictiekosten die 
optreden in de overgang naar het nieuwe stelsel. 

 
In dit transitiearrangement is er aandacht voor maatregelen waarmee frictiekosten worden beperkt, 
onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de huidige financiers en zorgaanbieders. De 
zorgaanbieders hebben de opdracht de frictiekosten te inventariseren en daarbij aan te geven hoe 
deze te voorkomen, danwel te beperken. Uitgangspunt is dat gemeenten niet verantwoordelijk zijn 
voor de frictiekosten. Wel zullen de gemeenten in 2014, in samenwerking met de instellingen en 
huidige financiers, sturen op: 

b Overname van personeel, aansluitend op transformatiedoelen; 

b Intensieve samenwerking tussen instellingen; 

b “Samen sturen” met de huidige financiers. De provincie Noord-Brabant heeft aangeboden al 
bij de zorginkoop van 2014 rekening te willen houden met de doelen uit ’21 voor de jeugd’ en 
het voorliggend RTA. Regio Zuidoost-Brabant zet in op een soortgelijke samenwerking met 
zorgkantoren en zorgverzekeraars. 

 
De mate waarin frictiekosten optreden is afhankelijk van een groot aantal  factoren, die deels nog 
onzeker of onbekend zijn: 

b Invloed van gemeentelijk/regionaal beleid op de omzet van zorgvormen en/of organisaties; 

b Gemeentelijke/regionale keuzen over in te kopen/ te subsidiëren zorgaanbod op inhoud en 
volume; 

b De maatregelen die aanbieders nu al nemen om zich voor te bereiden op de transitie; 

b De termijn waarop ontslagen personeel weer een baan vindt. Dit is mede afhankelijk van 
externe factoren zoals de arbeidsmarkt; 

b De kosten die overtallige huisvesting met zich meebrengt. Dit is mede afhankelijk van externe 
factoren zoals de gebouwenmarkt; 

b Factoren op het niveau van individuele instellingen: de frictiekosten (en economische 
stabiliteit) van een individuele instelling zijn dusdanig onderhevig aan nog onbekende 
factoren; 

b Omzetverschuivingen tussen zorgaanbieders. 
 
Wanneer er bij een instelling sprake is van een grote omzetdaling, kan deze failliet gaan. In hoeverre 
frictiekosten optreden als gevolg van faillissementen is mede afhankelijk van de 
doorstartmogelijkheden en mogelijke overnames door andere zorgaanbieders. 
Vanwege de onzekerheden nemen we effecten van faillissementen niet mee in dit RTA. 
Ondanks het feit dat er geen compensatieregeling voor frictiekosten is opgenomen door het Rijk en 
het RTA als doelstelling heeft de frictiekosten te beperken,is het goed te benadrukken dat de 
frictiekosten (nog) niet definitief en volledig onafwendbaar zijn. Ze zijn namelijk niet alleen afhankelijk 
van onbeïnvloedbare factoren,maar zijn deels ook beïnvloedbaar. Als regionale samenwerkende 
gemeenten zullen we in de afweging van de transformatie- en beleidskeuzen, de effecten van 
frictiekosten wegen. Door ‘Samen Sturen’ met de huidige financiers en zorgaanbieders, sturen we 
vanaf 2014 aan op maatregelen om omzetveranderingen op te vangen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld 
om personeelsbeleid, aanpassen of vernieuwen van het aanbod wat past binnen de 
transformatiedoelstellingen, samenwerking met andere aanbieders/ zorgvormen, anticipatie door 
huurcontracten op te zeggen of gebouwen te koop te zetten. Indien er veel van dergelijke maatregelen 
worden genomen, zal dit betekenen dat frictiekosten lager zullen uitvallen.  
Om zicht te krijgen op de effecten op frictiekosten, hebben we in de uitvraag aan organisaties een 
berekening van fictiekosten laten maken. Als basis hebben we de generieke transformatiekorting van 
10%- 25% in 2015 genomen. In de analyses zijn (weliswaar met ruime bandbreedtes) de effecten te 
zien van het draaien aan verschillende ‘knoppen’ binnen de jeugdzorgvormen van de grotere 
zorgaanbieders die reeds bevraagd zijn. Deze cijfergegevens zijn exclusief frictiekosten voor de 
landelijke specialistische functies. Het is aannemelijk dat de frictiekosten van vrijgevestigde 1

ste
 en 

2
de

lijnsorganisaties minimaal zijn. De berekening van de frictiekosten is op dit moment lastig voor 
zorgaanbieders. De huidige berekeningen zijn door de meeste zorgaanbieders gemaakt op de 
transformatiedoelstellingen van gemeenten en de bijbehorende aannames op basis van bekende 
gegevens. De eerste analyse biedt sturingsinformatie voor de inrichting van de transformatie 
Jeugdzorg en biedt handvatten om met de zorgaanbieders in gesprek te gaan. De ingeleverde 
frictiekostenberekeningen op basis van 10%-25% en de beperkende maatregelen, zijn dermate van 
diverse kwaliteit en volledigheid, dat het op dit moment niet wenselijk is om een concreet overzicht 
van frictiekosten op te nemen in dit RTA. Uiteraard gaan we in gesprek met de zorgaanbieders om dit 
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te concretiseren en afspraken te maken over beperkende maatregelen onder verantwoordelijkheid van 
de zorgaanbieders. Als regio hebben we de zorgaanbieders uitgenodigd hierin samen 
verantwoordelijkheid te nemen, om de continuïteit van zorg te kunnen borgen.  
Op het moment van schrijven hebben we te maken met nog schuivende panelen op inhoudelijke, 
financiële en organisatorische onderdelen. Zo kunnen er nog wetwijzigingen doorgevoerd worden, kan 
de financiering een langere overgangsperiode kennen of gaan huidige organisaties fuseren of meer 
samenwerken vanaf 2014 en 2015. Dit alles heeft een invloed op de concrete berekening van 
frictiekosten en definitieve afspraken die gemeenten in 2015 maken met de zorgaanbieders. 
Monitoring in 2014 en 2015 is een belangrijk aandachtspunt om de opdrachtverlening voor 2015 en 
2016 goed vorm te geven en te sturen op verdere transformatie van het jeugdzorgveld. 
Gelijktijdig met de uitwerking van frictiekosten, worden de effecten van de efficiëntiekortingen in beeld 
gebracht door de regionale werkgroep ‘financiën en risicospreiding’. Effecten zijn te verwachten op: 

b stapelkortingen voor kwetsbare gezinnen; 

b stapelkortingen gemeenten in relatie tot de 3 decentralisaties en andere wetswijzigingen; 

b arbeidsmarkteffecten; 

b PGB; 

b organisatorische gevolgen voor de huidige zorgaanbieders. 
 
De verdere uitwerking van budgetverdelingen op basis van zorgcontinuïteit en de gemeentelijke 
transformatieopdrachten, worden in 2013 en 2014 regionaal en subregionaal uitgewerkt in 
scenario’sop basis van aannames en de op dat moment bekende gegevens. Waar financieel 
toereikend, streven de 21 gemeenten ernaar om de transformatie integraal vorm te geven. Negatieve 
stapelingseffecten in de zorg voor jeugdige en het gezinssysteem, worden waar mogelijk voorkomen. 
Daar waar het gespecialiseerde zorgvormen betreffen kan er een financiële verschuiving ontstaan: 

b tussen organisaties; 

b efficiëntie middels samenvoegingen van zorgvormen; 

b verschuiving van 2
de

 naar 1
ste

 lijn, en van 1
ste

 lijn naar 0
de

 lijn; 

b versterking van de 0
de

 en 1
ste

 lijn; 

b reorganisatie van de toegang.  
 
Belangrijke aandachtspunten voor de gemeenten in de verdere uitwerking zijn: 

b instroom cliënten per zorgvorm en instelling in beeld krijgen vanuit een eenduidige definiëring; 

b effecten nieuw beleid uitrekenen op aannemelijkheid (bv preventief beleid) en haalbaarheid in 
tijd; 

b sturing en beheersen “uitzonderingen”; 

b mogelijke fluctuaties volume (gemeentelijk, bovenlokaal, landelijk) en de financiële gevolgen 
daarvan;  

b volume maatregelen: aantal cliënten per maatregel; 

b de overgang van financieringsvorm en ander beleid bij 18 jaar; 

b monitoren van de effecten van wijkteams en effecten van ‘samen sturen’ in 2014. 

 

6.4 Samen Sturen 

Voor de verdere uitwerking zal nauw worden samengewerkt met de huidige financiers en de relevante 
aanbieders. Met de Provincie Noord Brabant is de afspraak gemaakt te komen tot een ‘Samen Sturen’ 
model per 2014. Concreet betekent dit dat gemeenten en de Provincie in gesprek gaan, om de inkoop 
van 2014 zoveel mogelijk aan te sluiten op ’21 voor de jeugd’ en de richting in 2015. Dit gesprek zal 
op diverse niveaus plaatsvinden qua inhoud en gesprekspartners. Gemeenten sluiten om juridische 
redenen niet aan bij de inkoopgesprekken tussen Provincie en zorgaanbieders. De Provincie blijft 
immers in 2014 juridisch en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken met de 
zorgaanbieders. 
Aandachtspunten bij ‘Samen Sturen’ zijn samenvattend: 

b inhoudelijke lijn: verschuiving zorg van 3de>2de>1ste> 0de lijn; 

b sectoroverstijgende samenwerking (provinciale jeugdzorg, GGZ Jeugd, LVG jeugd en 
preventieve voorzieningen jeugd); 

b organisatorische efficiency en inrichting van het zorgaanbod; 

b terugdringen wachtlijsten; 

b Sturen op het inzetten van eigen vermogen instellingen voor de transformatie; 
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b toegang BJZ afbouwen richting 2015; 

b inhoudelijke en organisatorische transformatie zorgaanbod, conform vastgesteld ’21 voor de 
jeugd’; 

b inzicht in de opbouw van kostprijzen Provinciale zorgaanbod. 
 
Gelijkaardige afspraken willen we maken met de zorgverzekeraars en zorgkantoren. De eerste 
afspraken hiervoor staan gepland. 

 

 

 

 

6.5 Implicaties 

Formeel kan subregionaal afgeweken worden van de transformatiebijdrage in 2015. In dat geval 
kunnen er kostenstijgingen plaatsvinden in de overige subregio’s binnen Zuidoost-Brabant ten gevolge 
van nieuwe doorrekeningen vanuit zorgaanbieders in kostprijs. Ook kan er sprake zijn van een stijging 
van frictiekosten en mogelijk het niet meer kunnen voldoen aan de zorgcontinuïteit voor cliënten. De 
21 colleges B&W kiezen ervoor om tot gezamenlijke afspraken te komen met betrekking tot 
kostprijzen en inkoop van zorgaanbod, daar waar het lokale en subregionale schaalniveau en 
bedrijfsmatige efficiëntie overstijgt. 
Aansluitend op de transformatiedoelstellingen en visie in “21 voor de jeugd”, vormen pleegzorg en 
1ste lijns GGZ-zorg een uitzondering op de efficiencykortingen. Beiden zullen we in 2015, of zoveel 
eerder als kan in samenwerking met de huidige financiers, versterken. 
Concreet betekent dit dat met het arrangement de aanbieders die op 31-12-2014 jeugdzorg leveren 
de volgende duidelijkheid wordt geboden: 

1. De zorg aan cliënten die op 31 december 2014 in behandeling zijn, kan worden voortgezet 
voor de duur van de indicatie tot uiterlijk 31 december 2015; 

2. De cliënt zoals bedoeld onder 1 heeft de keuze om van aanbieder te wisselen, budget zal 
cliënt in dat geval volgen; 

3. Wachtlijstcliënten die op 31-12-2014 een zorgindicatie hebben, maar die op dat moment niet 
in zorg zijn, hebben de keuze welke aanbieder men kiest;  

4. Uitzonderingen op bovenstaande cliëntgroepen: 

b Pleegzorg: valt niet onder beperking van een jaar, waardoor er geen sprake is van een 
maximaal geldende duur van continuïteit van zorg. Dit betekent structurele kosten en 
belang van preventiepleegzorg. 

b Sommige door rechter of OM opgelegde maatregelen die door jeugdreclassering worden 
uigevoerd. Deze kennen vaak een looptijd langer dan 1 jaar. 

b Justitiële maatregelen kennen een langer overgangsrecht dan een jaar.  
5. Er wordt geen garantie gegeven over budgetten, anders dan die direct samenhangen met de 

cliëntengroep zoals genoemd onder de doelgroep in het overgangsjaar 2015. 

6.6 Inkoopbeleid /financieringsbeleid 

Dit arrangement heeft een grotere reikwijdte dan uitsluitend de borging van de zorgcontinuïteit. Het 
geldende aanbestedingsbeleid en de Europese wetgeving zijn dan ook van toepassing. 
Gemeenten zullen samen hun inkoopstrategie bepalen voor de komende jaren. Uitgangspunt hierbij is 
een ‘verstandige’ en bedrijfseconomisch gezonde aanpak, in relatie tot de geldende regelgeving en 
zorgvuldigheid.De uitwerking van de zorgvormen en de voorbereidingen op de contract/ 
financieringsafspraken vanaf 2015, worden in de periode oktober 2013-2014 in regionaal/ 
subregionaal/lokaal verband in overleg uitgewerkt door de gemeenten en de zorgaanbieders. De 
gemeenten zullen hierbij de bestaande expertise van de huidige financiers betrekken. 

6.7 Hoofd- en onderaannemers en samenwerkingsovereenkomsten 

Aanbieders die op dit moment hun zorgaanbod aanbieden via een hoofd- of onderaannemer of 
samenwerkingsovereenkomst dienen er rekening mee te houden dat de inkoop van deze vormen van 
ondersteuning en zorg ook in het RTA via die lijn opgenomen en verwerkt wordt. De betreffende 
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aanbieders dienen hun gegevens en verantwoording dus goed af te stemmen met de betreffende 
samenwerkingspartner(s). 
In de regio Zuidoost-Brabant betreft dit: 

b Jeugdbescherming en Jeugdreclassering; 

b Pleegzorg; 

b (onderdelen van) JeugdzorgPlus (is opgenomen in landelijk transitiearrangement). 
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7 Proces voor en na 31 oktober 2013 
Om te komen tot een Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg, zijn er werksessies en 
informatiebijeenkomsten gehouden met de zorgaanbieders. Zowel de grote zorgaanbieders als de 
kleinere vrijgevestigde aanbieders werden hiervoor uitgenodigd. In deze bijeenkomsten werd de 
richting van het arrangement en de betekenis ervan voor de instellingen, besproken. 
Sectoroverstijgende samenwerking tussen de organisaties en met de gemeenten, was hierbij de rode 
draad.  
Na bestuurlijke besluitvorming van het RTA door 21 Colleges B&W, wordt het RTA toegezonden aan 
de Toetsingscommissie Stelselherziening Jeugd. De vaststelling door de Colleges B&W heeft plaats 
gevonden op 22 oktober en 29 oktober 2013, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeenteraden na 31 oktober 2013. Vaststelling van het RTA door de gemeenteraden zal voor 1 
maart 2014 plaatsvinden. Medio november 2013 zal de TSJ haar bevindingen over het RTA 
communiceren, al dan niet aangevuld met aanwijzingen. Deze commissie adviseert staatssecretaris 
Van Rijn. 
In de periode oktober tot en met december 2013 vinden er bestuurlijke en ambtelijke 
afstemmingsgesprekken plaats met zorgaanbieders en met de huidige financiers. Deze gesprekken 
zijn gericht op de verdere uitwerking van het arrangement en de implementatie ervan richting de 
overheveling van de Jeugdzorg naar de gemeenten. Voor 1 januari 2014 komen de gemeenten en de 
zorgaanbieders tot overeenstemming met betrekking tot de zorg die in 2015 geboden wordt. Eind 
februari 2014 zijn eventuele frictiekosten die gepaard gaan met de transitie jeugdzorg, en de 
frictiekosten beperkende maatregelen, in beeld op het niveau van de zorgaanbieders. Deze gegevens 
worden voorgelegd ter beoordeling aan de Staatssecretaris.  

 


