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Ambitie

SAMENWERKEN
Gezamenlijke opdracht doorontwikkeling gemeente – gecontracteerde aanbieders – verwijzers (o.a. huisartsen) – partners (o.a. scholen, informele hulp)

Verbinding partners voor integraal aanbod – eigenaarschap – snel leveren van goede ondersteuning aan kind en gezin/school
Onduidelijkheid financiering weghalen waar deze inefficiënt werkt – administratieve lastenverlichting 

Transformatiedoelen en 
doorontwikkeling
Wat willen we met aanbieders en partners bereiken om 
onze ambities waar te maken?

Samen Doorontwikkelen Jeugdhulp 
Ambities en Doelen in beeld

   Tijdig kortdurende en lichte hulp inzetten 
om erger te voorkomen

  Normaliseren/ opvoedondersteuning
   Van lichte ondersteuning naar meer  

collectieve/preventieve inzet

  In een vroeg stadium wordt gesproken 
over lastige situaties op school en/of  
in het gezin met hulp gericht op het voor-
komen van erger 

  Opgroeien met steun uit het eigen netwerk,  
met inzet van informeel en ambulante hulp als 
(gezins)ondersteuning nodig is

  Regulier waar het kan, specialistisch waar nodig
  Hulp is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig
  Inzet (eigen) netwerk

  Ieder kind kan deelnemen aan het gewone leven, samen  
met andere kinderen, in een zo ‘normaal’ thuisnabij mogelijke 
omgeving

  Jongeren worden voorbereid op de overgang naar  
volwassenheid

  Ontschotten budgetten/ maatwerk
  Niemand valt tussen ‘wal en schip’
  Matched care i.p.v. stepped care
  1 plan over meerdere levensdomeinen/ regierol
  Inzet peersupport/ informele hulp
  Doorlopende zorglijn; toekomstgericht werken 
  Uithuisplaatsing voorkomen, opvang binnen (eigen) netwerk 
  Gebruik essentiële functies voorkomen

UITLEG ‘PIRAMIDE’  De driehoek geeft de verschillende vormen (lagen) van 
Jeugdhulp weer. De wens is om waar dat kan af te schalen, van zwaar naar licht. 
Tussen de lagen bestaat geen harde, maar een vloeiende scheiding. De ambities 
en doelen zijn niet beperkt tot één laag.

De transformatiedoelen, doorontwikkeling en ambities geven richting en focus aan de te formuleren inkoopstrategie 
voor hulp die het best past. Dit overzicht zegt niet hoe we willen inkopen. Daarover zijn de gemeenten in gesprek met 
verwijzers (lokaal teams, huisartsen, specialisten), aanbieders, onderwijs en voorliggende (welzijns)voorzieningen. 
Want samenwerken, ook bij de inkoop, is een randvoorwaarde om onze ambities waar te maken.


