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1. Inleiding 

1.1 Twee sporen: lokaal en regionaal 
Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle activiteiten in het kader van 

preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen rondom 

het opgroeien en opvoeden van jeugdigen van 0 tot 18 jaar. De nieuwe Jeugdwet schrijft 

voor dat gemeenten moeten samenwerken als dat noodzakelijk is voor een doeltreffende of 

doelmatige uitvoering van de wet. De gemeenten in Lekstroom zien die kans op efficiency en 

willen die benutten. Niet alleen op het gebied van zorg voor jeugd, maar op het gehele 

sociale domein.  

De gemeenten in de regio Lekstroom delen een gelijksoortige complexe opgave. Ook de 

uitgangspunten voor de oplossingsrichtingen verschillen niet fundamenteel. Dat biedt goede 

kansen om het organiseren van een goede lokale infrastructuur als basis te combineren met 

het behalen van efficiencyvoordelen in de regionale (en bovenregionale) samenwerking.  

Het uitgangspunt dat de gemeenten daarbij hanteren is lokaal waar mogelijk, regionaal waar 

nodig. 

In de regio Lekstroom zijn een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd. 

Deze uitgangspunten en hoofdlijnen staan omschreven in het “Beleidsplan Zorg voor Jeugd 

Lekstroom 2014- 2018”. Die vormen het aangrijpingspunt om, op onderdelen waar dat 

efficiënt en effectief is, tot een gezamenlijke regionale programmering te komen. 

Het lokale spoor, waarin de lokale uitvoering van de transities sociaal domein wordt 

uitgewerkt, wordt door onze gemeente zelf ingevuld. Daarbij is de lokale infrastructuur 

leidend. Dit betekent dat in de uiteindelijke inrichting van de lokale uitvoering sprake is van 

onderlinge verschillen tussen gemeenten. Elke gemeente hanteert daarbij zijn eigen tijdspad 

en lokale context. De richtinggevende kaders voor het lokale spoor worden in dit plan 

geschetst.  

1.2 Fase 
Eerdere besluiten 

Dit beleidsplan bouwt voort op eerder door de raad en college genomen besluiten met 

betrekking tot het jeugddomein en het programma “Transities in samenhang”.  

In het voorjaar van 2012 heeft de raad het “Programma Jeugd- het vervolg 2013- 2015” 

vastgesteld. Hierin is de Sociale Agenda vertaald naar het preventieve jeugddomein. In april 

2013 is met het besluit over het “Afsprakenkader experimenteermiddelen Jeugdzorg 

provincie Utrecht 2013 een eerste stap gezet in het transformeren van de zorg voor jeugd.   

Begin oktober 2013 zijn met een raadsbesluit “Regionale uitgangspunten en schaalkeuzes 
Transitie Jeugdzorg” de eerste regionale kaders gesteld met betrekking tot de richting waarin 
en schaal waarop we in 2015 de zorg voor jeugd gaan organiseren.  
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Het collegebesluit “Transitiearrangementen” eind oktober 2013 heeft de basis gelegd voor 
het organiseren van continuïteit van zorg.  
 

Programmabreed heeft de raad het afgelopen jaar besluiten genomen over de 

samenwerking in de regio Lekstroom en over opdrachtgeverschap en experimenten.  

Voorliggend besluit 

Het lokale en regionale beleidsplan “Zorg voor Jeugd” werkt de eerder gestelde kaders nader 

uit en geeft daarmee inhoudelijk richting aan de decentralisatie van de zorg voor jeugd. Ook 

concretiseert het de ontwikkelopgaven en de benodigde vervolgstappen om te zorgen dat we 

in 2014 niet alleen beleidsmatig maar ook operationeel klaar zijn voor deze nieuwe taak.   

Toekomstige besluiten 

De ontwikkelopgaven en vervolgstappen zullen ook besluitvorming vragen. Denk hierbij 

zowel aan inrichtingsbesluiten en overgangsafspraken als aan nadere uitwerking van de 

beleidsmatige keuzes.     

1.3 Leeswijzer  
In hoofdstuk 2 worden de lokale kaders voor de decentralisatie van de jeugdzorg geschetst, 

zowel inhoudelijk als financieel. In hoofdstuk 3 wordt een schets gegeven van de Houtense 

feiten en cijfers op het gebied van zorg voor jeugd, afgezet tegen de situatie in de regio 

Lekstroom. Hoofdstuk 4 gaat in op de lokale infrastructuur en de ontwikkelopgave die we 

daar in 2014/15 voorzien. Dit is een lokale verfijning van het regionale plan. Hoofdstuk 5 

schetst de lokale vervolgstappen in 2014. In hoofdstuk 6 wordt tenslotte een totaaloverzicht 

gegeven van alle lokale en regionale keuzes.  
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2. Lokale kaders 

2.1 Sociale Agenda en Programma Jeugd 
Uitgangspunten 

De belangrijkste lokale kaders vormen de Sociale Agenda 2012-2015 “Inzicht in samenhang” 

en het “Programma Jeugd- het vervolg 2013- 2015”. Deze zijn samen te vatten in de 

volgende zes uitgangspunten: 

 Iedereen doet mee  

 De burger staat centraal bij de vraag én de oplossing 

 We organiseren een beweging van “zorgen voor…naar zorgen dat…” 

 Basis op orde: Sterk preventief lokaal aanbod en doorgaande leerlijnen 

 Complexe problemen vragen om daadkracht en eenduidige verantwoordelijkheid:  

 Onze werkwijze is flexibel, doelmatig, ontwikkelings- en oplossingsgericht 
 

De regionale uitgangspunten (zie paragraaf 2.5 in beleidsplan “Zorg voor Jeugd Lekstroom”) 

sluiten aan op deze lokale uitgangspunten.  

Ook passend onderwijs, hoewel primair een verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf, 

raakt uiteraard aan de decentralisatie van de zorg voor jeugd. Niet in de laatste plaats omdat 

het  deels over dezelfde jeugdigen en gezinnen gaat. De samenwerkingsverbanden Passend 

Onderwijs in de regio Lekstroom hebben, in overleg met de gemeenten voor deze 

verandering ook uitgangspunten vastgesteld. Ook deze sluiten aan bij de bovengenoemde 

punten.  

Bij de totstandkoming van zowel het lokale als het regionale plan is gebruik gemaakt van de 

input vanuit het onderwijsveld. Ook bij de nadere uitwerking van de decentralisatie 

Jeugdzorg en het Passend Onderwijs zal samen worden opgetrokken  

Programmalijnen 

De grote veranderopgave waar de gemeente Houten voor staat wordt opgepakt binnen het 

Programma Transities. Binnen dit programma staat de vraag en kracht van de inwoner 

centraal en wordt op zoek gegaan naar verbindingen en manieren van ontschotting tussen 

doelgroepen, voorzieningen en budgetten. 

Binnen het programma Transities is een aantal programmalijnen ontwikkeld die als een 

‘satéprikker’ door alle decentralisaties heen gaan. Het betreft: 

 Preventie en gezonde leefstijl 

 Eigen kracht en wederkerigheid 

 Toegang om te komen tot één huishouden, één plan, één regisseur 

 Lokale arrangementen in de keten van 0e, 1e en 2e lijn 

 Ondersteuning zelfstandig wonen 
 

Pilots en experimenten m.b.t. de transities dienen binnen deze programmalijnen hun vorm te 

krijgen.  
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2.3 Financiële kaders  
 
Macrobudget: 
Er is nog onvoldoende duidelijkheid over het beschikbare budget. Zeker is dat het budget 
kleiner wordt dan het bedrag dat er nu wordt uitgegeven aan de zorg voor jeugd.  Tussen 
2015 en 2018 zullen we oplopend van 6,8% tot ruwweg 20% moeten besparen. Het budget 
in 2015 zal zijn gebaseerd op historische uitgaven. Vanaf 2016 wordt gewerkt met een 
objectief verdeelmodel. Pas bij de meicirculaire 2014 wordt meer duidelijkheid verwacht over 
het beschikbare budget 2015 en het verdeelmodel. 
 
Op 5 december 2013 (na voltooiing van het regionale beleidsplan)  heeft het Rijk een 
bijstelling van het macro budget bekend gemaakt. De hoogte van het Macro- budget is 
aangepast en de verdeling per gemeente is veranderd.  
In deze bijstelling zijn een aantal zaken gecorrigeerd t.o.v. de meicirculaire 2013:  
Het totale budget dat wordt overgeheveld naar gemeenten is in de vernieuwde berekening 
met zo’n 5% verhoogd, naar € 3,534 miljard. Dat komt vooral omdat de GGZ-behandeling 
van ouders in relatie tot de problematiek van kinderen nog niet was meegenomen in de 
budgetraming die afgelopen mei was gepubliceerd. Ook de vermindering van de korting van 
de PGB-maatregel is verdisconteerd. Voor Houten betekent die bijstelling wel een groei van 
het budget, van 8,8 miljoen, naar 10,6 miljoen. 
 
De verhoging van het totaalbudget leidt er overigens niet toe dat alle gemeenten meer 
budget krijgen. Er heeft ook een herverdeling plaatsgevonden onder invloed van: 

 Toepassing nieuw woonplaatsbeginsel (jeugdigen met voogdij) 

 Verbeterde cijfers over gebruik jeugdzorgplus 

 Aanpassingen in berekeningen kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering 
(aansluiting bij huidige bekostiging). 

 
NB! Het gaat hier om voorlopige cijfers: In de Meicirculaire 2014 zullen pas definitieve cijfers 
door Rijk bekend gemaakt worden. 
 
Voor de gemeenten in de regio Lekstroom ziet de budgetverdeling er voorlopig zo uit (bron: 
update macrobudget, november 2013): 
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Financiële uitgangspunten 
Uitgangspunten Perspectiefnota 2014 
De raad heeft bij de perspectiefnota 2014 besloten om: 

“de beschikbare en toekomstige budgetten voor transities tijdens de voorbereidings- en 

implementatiefase uit te zonderen van ombuigingen en als een samenhangend geheel te 

beschouwen”. 

De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: 

 de beschikbare en toekomstige budgetten voor de transities worden tijdens de 
voorbereidings- en implementatiefase (2014) uitgezonderd van ombuigingen; 

 een nader vast te stellen percentage  van de door het Rijk over te dragen budgetten 
wordt gereserveerd voor bedrijfsvoeringkosten (inclusief benodigde formatie); 

 tijdens de uitvoeringsfase (2015) van de transities moeten de inhoudelijke keuzes 

passen binnen de beschikbare budgetten. 
 
Ontwikkelopgaven 2014 (jeugdzorg) 

Gezien de financiële onzekerheid en bovengenoemde lokale financiële kaders voor de 

transities, is het uitgangspunt dat de invoering van de jeugdzorg plaats moet vinden binnen 

de door het Rijk voor de zorg voor de jeugd beschikbare budget. Dit betekent dat ook 

eventueel frictie- en ontwikkelkosten binnen het budget moeten worden gefinancierd. Van 

belang hierbij is echter wel de vraag ‘hoe de kwaliteit van de verschillende vormen van 

jeugdzorg’ te borgen.  

Om deze ambitie te realiseren gaan de Lekstroomgemeenten de volgende instrumenten 

ontwikkelen in 2014: 

Monitoringsysteem 

In 2014 wordt binnen Lekstroom een systeem ontwikkeld aan de hand waarvan in 2015 de 

effecten kunnen worden gemonitord. De gemeenteraad wordt hierover periodiek 

geïnformeerd. Op die manier kan snel op onwenselijke effecten worden bijgestuurd. Indien 

dit budgetoverschrijdingen tot gevolg heeft, wordt op lokaal niveau gekeken naar 

dekkingsmogelijkheden. Zo kan lokaal en regionaal sturing op (kwaliteit van de ) inhoud en 

kosten goed mogelijk zijn.  

Programmabegroting 2015 

De nieuwe wetgeving (Jeugdwet, Participatiewet, de nieuwe Wmo-zonder-prestatievelden) 

vereist een andere indeling van de programmabegroting 2015 e.v. Vanuit de kaderstellende 

en controlerende rol van de raad is het van belang om in 2014-2015 na te denken over een 

aanpassing van de programmastructuur in de begroting. Hierdoor kan de raad de kaders 

(prestaties en financiën) stellen en is zij beter in staat om haar controlerende taak in deze 

omvangrijke decentralisatiesopgave in te vullen. 

Vernieuwen, rekening houdend met transitiearrangement 

Het is de ambitie om binnen het beklemde budget vernieuwing te realiseren door afspraken 

te maken met zorgaanbieders en zo snel mogelijk het beklemde gedeelte van het 

beschikbare budget vrij te maken waar nodig. 

Sturing op inhoud en prestaties van zorgaanbieders 
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Door lokaal te sturen op inhoud en prestaties kunnen de kosten (op termijn) worden 

beïnvloed. Hierdoor ontstaat meer financiële ruimte om de noodzakelijke innovatie vorm te 

geven.  

Voorlopige budgetten vaststellen 

In het voorjaar 2014 gaan er zogenaamde begrotingsbrieven naar de verschillende 

zorgaanbieders uit. In deze brieven wordt een indicatie gegeven van het voorlopige budget 

per zorgaanbieder. Hierdoor krijgen zorgaanbieders meer duidelijkheid over het te 

verwachtte budget in 2015 en kan de zorgaanbieder zijn bedrijfsvoering hierop inrichten. 

Door bovengenoemde onzekerheden m.b.t. het macrobudget zal de inhoud van de 

begrotingsbrieven 2015 een voorlopig karakter hebben en onder voorbehoud zijn van de 

begrotingsbehandelingen in de gemeenteraad. In een later stadium zullen er definitieve 

afspraken over de budgetten 2015 worden gemaakt. 

Risicomanagement 

Er is nu nog veel financiële onzekerheid. Om deze onzekerheden te managen is 

risicomanagement een goed instrument, dat kan helpen bij het maken van keuzes en het 

aanbrengen van focus. Vervolgens kunnen voor de grote risico’s beheersmaatregelen 

worden beschreven om de mogelijke effecten van de risico’s tegen te gaan. Bij de risico’s 

kan worden gedacht aan eventuele fiscale gevolgen van keuzes, maar ook aan de gevolgen 

van de gekozen bekostigingswijze van de verschillende zorgvormen. 

 

 

 
Keuze: 
 

 Periodieke monitoring van effecten met het oog op de borging van de beoogde 
kwaliteit van de verschillende vormen van jeugdzorg 
 

 

Vervolgkeuzes en -stappen 

 Het vormgeven van financiële kaders in een meerjarenperspectief. Hoewel de keuzes 
hierin een lokale aangelegenheid zijn, werken de Lekstroomgemeenten samen aan de 
uitwerking en verdere vormgeving. Gezien de grote financiële risico’s heeft dit thema 
prioriteit 

 In 2014 zal op dit onderwerp worden teruggekomen. Zowel in specifieke vervolgnota’s als 
bij de Perspectiefnota 2015. 
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3. De situatie in Houten 

3.1 Houten in de context van de regio 
In algemene zin gaat het de jeugd goed in onze gemeenten. Jongeren groeien op, nemen 

deel aan het onderwijs en aan tal van activiteiten die het verenigingsleven biedt. Zo 

ontwikkelen zij zich als volwaardige burgers die in staat zijn een bijdrage te leveren aan 

mens en maatschappij. Maar wat weten we van onze jeugd? Hieronder de belangrijkste 

feiten en cijfers.  

 

Algemeen 

 

Totaal aantal 

jongeren tot 

18 jaar 

Houten 12.276 

IJsselstein 8.297 

Lopik 3.468 

Nieuwegein 11.945 

Vianen 4.256 

Totaal 40.242 

  

Bron: CBS Bevolkingsstatistieken, peildatum 15 april 2013 

 

 

Omvang nieuwe verantwoordelijkheden 

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet komen er nieuwe verantwoordelijkheden op onze 

gemeente af. Het aantal jongeren en gezinnen dat nu van deze zorg gebruik maakt  is te 

lezen in onderstaande tabel. 



 

© SCP, 23-10-2013         

 

Onderwerp

en

AWBZ-

jeugdzorg

Zvw-

jeugdzorg

Provinciaal-

gefinancierde 

jeugdzorg

Totaal  

AWBZ-

jeugdzorg

Gebruik Indicatie Totaal  Zvw-

jeugdzorg

Gebruik Totaal  

Provinciaa l -

gefinanc. 

jeugdzorg

Gebruik

Zorg aan 

jeugd 

zonder 

verblijf

Zorg aan 

jeugd met 

verblijf

Jeugd-ggz 

eerste lijn

Jeugd-ggz 

tweede lijn 

zonder 

verblijf

Jeugd-ggz 

tweede lijn 

met verblijf

Jeugd en 

Opvoedhul

p (J&O)

Jeugdbesch

erming

Jeugdreclas

sering

Geaccepte

erde 

aanmeldin

gen bjz

Gemelde 

kinderen 

AMK

Totaal 

Jeugd en 

opvoedhulp

Alleen 

ambulante 

zorg (J&O)

Verblijf 

accommod

atie 

deel/voltijd 

(J&O)

Verblijf 

pleegzorg 

(J&O)

Regio's Perioden aantal

Nederland 2010* . . . 248305 60540 196105 3960 . . . . . . . . 28850

2011* 82400 75040 7360 . . . . 99450 65565 31690 15570 18305 46070 16290 56135 .

Houten 2010* . . . 995 370 665 10 . . . . . . . . 60

2011* 215 195 20 . . . . 215 115 35 50 35 120 35 145 .

IJsselstein 2010* . . . 650 325 355 5 . . . . . . . . 25

2011* 125 120 5 . . . . 170 90 25 35 30 100 25 110 .

Lopik 2010* . . . 275 165 130 0 . . . . . . . . 20

2011* 70 70 0 . . . . 65 45 15 15 15 30 5 70 .

Nieuwegein 2010* . . . 1040 315 755 15 . . . . . . . . 75

2011* 240 205 35 . . . . 435 240 80 75 85 240 100 285 .

Vianen 2010* . . . 290 75 225 0 . . . . . . . . 30

2011* 70 65 5 . . . . 105 55 20 20 15 65 15 65 .
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Gebruik in relatie tot kosten 

In aanloop naar de transitiearrangementen is een uitvraag gedaan aan jeugdzorgaanbieders 

ten aanzien van het zorggebruik en de daaraan gerelateerde kosten. Hoewel er 

kanttekeningen te plaatsen zijn bij de volledigheid en de betrouwbaarheid van de cijfers  

geven ze wel een eerste beeld.   

 

In de grafiek hieronder is zichtbaar voor de nieuwe gemeentelijke taken hoeveel trajecten per 

zorgvorm door cliënten in de Regio Lekstroom werden afgenomen in 2012 en welke kosten 

daaraan verbonden waren. Opvallend daarin zijn de volgende zaken:  

• residentiële hulp meest kostbaar per traject 

• specialistische ondersteuning is kostbaar en wordt vaak ingezet 

 

 
Grafiek: Totale inzet zorgvormen en kosten regio Lekstroom 2012

1
 

 

Kanttekening bij de bovenstaande grafiek: In de uitvraag hebben nog niet de inzet van 

vrijgevestigden, kleine organisaties, en PGB gezeten. Ook de zorg die onder de landelijke 

transitiearrangementen valt is niet in de uitvraag meegenomen. Daarnaast is de vorm van 

uitvragen anders geweest dan de huidige registratiesystematiek van de zorgaanbieders, 

waardoor het voor hen moeilijk was om een zuivere opgave te  geven. Onder de 

verschillende zorgvormen zitten meerdere producten, zoals ze door aanbieders worden 

geleverd. Daarom kunnen we deze cijfers alleen maar als indicatief beschouwen. 

Ook kiezen we er bewust voor om in bovenstaande grafiek geen cijfers op te nemen over 

preventie. In de preventiecijfers zijn met name toegangstaken van BJZ opgenomen, 

waardoor de cijfers niet goed te vergelijken zijn. Bovendien geeft dit een vertekend beeld 

geeft: zowel de gemeente investeert in preventie maar ook de zorgaanbieders. 

 

Begin 2014 zal een verfijning en actualisatie van deze cijfers plaatsvinden.  
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3.2 Lokaal beeld 
Als we voorgaande grafiek (zie 3.1) vertalen naar de Houtense situatie, en uitsplitsen naar 

de verschillende regelingen, krijgen we het volgende beeld: 

 

 
 

Voor de gemeente Houten zijn op grond van bovenstaand overzicht dezelfde conclusies te 

trekken als voor de regio Lekstroom. Bij de specialistische ondersteuning in het kader van de 

zorgverzekeringswet moet opgemerkt worden dat het binnen de J- GGZ voor de aanbieders 

vrijwel onmogelijk was om te werken met de door gemeenten/VNG aangereikte indeling. Dit 

verklaart het hoge aandeel specialistische ondersteuning.  

 

Relatie huidige gemeentelijke taken preventief jeugdbeleid 

De kosten die op dit moment gemoeid zijn met de zorg voor jeugd die met de decentralisatie 

op ons afkomen bedragen ruim 10 miljoen euro. Het aantal trajecten is ongeveer 1800. 

De huidige taken in het preventieve jeugdbeleid bedragen ruwweg 2,5 miljoen euro. Denk 

hierbij aan zaken als het jeugd-  en jongerenwerk, het CJG (oa jeugdgezondheidszorg en 

opvoedspreekuur), (school-)maatschappelijk werk. Deze taken kenmerken zich in Houten 

door een hoog bereik. Bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg bereikt 85% van alle jeugd in 

Houten.  

Staat van de lokale infrastructuur 

Binnen de lokale infrastructuur rond jeugd is al enige jaren een veranderingsproces gaande, 

mede met het oog op de verwachte  Jeugdwet. Er is de afgelopen jaren samen met de 

betrokken partners hard gewerkt. Bijvoorbeeld aan het stimuleren van eigen kracht bij 

jongeren,  de website van het CJG voor eenvoudige opvoedvragen, het versterken van de 

doorgaande lijnen in het onderwijs en het invoeren van een werkwijze gericht op het 

realiseren van “1 gezin 1 plan”.  
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Tegelijkertijd staat de lokale infrastructuur onder druk gezien de bezuinigingsopgave van de 

afgelopen jaren. Met de decentralisatie van de zorg voor jeugd in het verschiet zijn hierin 

daarom afgewogen keuzes gemaakt. Hoewel veel taken binnen het jeugddomein ontzien 

zijn, heeft het wel geleid tot prioritering van de ambitie. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen 

het basisniveau voor de doorontwikkeling van het CJG in stand te houden en geen hoger 

ambitieniveau voor te staan.  

Praktisch krijgt de innovatie nu al vorm door uitvoering van een aantal experimenten, met 

een looptijd van anderhalf jaar (2e helft 2013 – 2014). Deze experimenten worden lokaal 

uitgevoerd, maar zijn regionaal overeengekomen ter invulling van het afsprakenkader 

experimenteermiddelen jeugdzorg van de Provincie Utrecht. Verschillende partijen geven 

hier uitvoering aan, w.o. Netwerk voor Jeugd, CJG en onderwijs: 

 Passende ondersteuning in het CJG  

 Passende ondersteuning op school (voortgezet onderwijs) 

 Procescoaches, ter ondersteuning professionals o.m. t.b.v. het borgen van 1 gezin 1 
plan en het opstarten van coördinatie van zorg (beiden op basis van Wrap Around 
Care (WAC)). 

 

De eerste bevindingen van de experimenten geven voor nu al een indicatie van 

aandachtspunten waar de lokale infrastructuur zich op voor moet bereiden in het kader van 

de decentralisatie. Zo blijkt bijvoorbeeld de beperkte capaciteit in lichte hulp een 

belemmering om te toetsen of deze lichte hulp zwaardere zorg (deels) kan vervangen. Aan 

de andere kant lijkt inzet van 2elijns expertise in het onderwijs te helpen om in de klas 

adequaat te handelen, sneller in te grijpen waar dat nodig is, of soms juist verdere 

diagnostiek te voorkomen.    

De experimenten geven ook input voor meer procesmatige aandachtpunten. Het is belangrijk 

dat rollen en verantwoordelijkheden duidelijk worden onderscheiden en dat duidelijke 

afspraken worden gemaakt.  Aandacht is nodig voor de verschillende belangen van partijen. 

Soms ook staan taal en cultuur gemeenschappelijke intenties in de weg: het vinden van een 

gemeenschappelijke taal en het werken aan een gemeenschappelijke benadering zijn dan 

ook belangrijke succesfactoren voor een nieuwe aanpak.  

In hoofdstuk 4 wordt uitgewerkt wat, op basis van bovenstaande constateringen, de opgave 

voor de lokale infrastructuur is in 2014- 2015.   
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4. Werken aan versterken lokale 
infrastructuur 

Met de decentralisatie van de zorg voor jeugd krijgen we nieuwe taken op ons af. Om de 

transformatie van het gehele domein goed vorm te geven ligt de eerste ontwikkelopgave 

echter in de lokale infrastructuur. In hoofdstuk 2 van het “Beleidsplan Zorg voor Jeugd 

Lekstroom” wordt de transformatieopgave geschetst als zorgdragen voor een verschuiving 

van de zorg in de 2e lijn naar de 1e en 0e lijn2. Hierbij moeten de schotten verdwijnen en moet 

uit worden gegaan van de hulpvraag van het gezin.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Om dit te realiseren zal dat iets nieuws vragen van de lokale infrastructuur.  

4.1 Huidige lokale infrastructuur  
De huidige lokale infrastructuur is adequaat voor de huidige taken. Hij is echter nog niet 

helemaal Jeugdwet- proof. Er is de afgelopen jaren wel vernieuwd, (zie paragraaf 3.2) maar 

er is gekozen om de lokale voorzieningen basaal in te richten, bijvoorbeeld door te kiezen 

voor een basismodel Centrum voor Jeugd en Gezin. De nieuwe Jeugdwet vereist echter dat 

de lokale infrastructuur veel meer complexe taken op kan vangen. Dat is immers sneller en 

goedkoper. Deze verschuiving is echter niet te realiseren binnen de huidige kaders. 

                                                
2
 0

e
 lijn: Het dagelijkse leven, de natuurlijke omgeving van mensen in al zijn facetten. Dat betekent dat gezin, 

familie, vrienden maar ook school, vereniging en buurt daarbij horen. Algemene  voorzieningen of organisaties 
(zoals welzijnswerk, verenigingen, school, peuterspeelzaal) horen tot de nulde lijn. 
 
1

e
 lijn: Professionele ondersteuning die direct voor iedere inwoner toegankelijk is. Voorbeelden zijn de huisarts, 

kraamzorg, het CJG, de GGD en pedagogische adviesbureaus. 
 
2

e
 lijn: De collectieve of individuele voorzieningen die niet vrij toegankelijk zijn, maar waarvoor een beoordeling 

nodig is om er toegang toe te krijgen. Dit is nu bijvoorbeeld een 2
e
 lijns voorziening als de kinderpsychiater of een 

residentiële instelling voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Onderdeel van de transformatie is dat een deel van 
deze voorzieningen straks kunnen verschuiven naar de 1

e
 lijn. 

 
 
 

Transformatieopgave is: verschuiving van de zorg in de 2
e
 lijn naar 1

e
 en 0

e
 lijn, 

waarbij de schotten verdwijnen en uit wordt gegaan van de hulpvraag van het gezin.  

minder beroep op 

specialistische 

zorg 

sterke doelmatige 

lokale 

infrastructuur 

Oude situatie Nieuwe situatie 
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4.2 Vraag gezin 3 centraal  
De vraag van het gezin en het benutten van de eigen kracht staat centraal. Het is onze 

opgave om van vanuit de leefwereld van het gezin de lokale infrastructuur op te bouwen. Dit 

betekent voor partijen en hun professionals dat ook zij van daaruit werken en dezelfde 

benadering hanteren. Zowel bij de vraagverheldering als het inschakelen van hulp.  

Primair uitgangspunt hierbij is steeds (de vraag van) het gezin zelf leidend is en dat er wordt 

gewerkt vanuit het principe 1 gezin 1 plan. 

Regie op casusniveau (uitvoeringsregie) 

Als de vraag van het gezin complex is en verschillende leefgebieden bestrijkt, is het nodig 

om regie op de uitvoering van de verschillende vormen van ondersteuning en hulp te 

organiseren: Hoe zorg je ervoor dat de hulp en ondersteuning op de verschillende 

levensgebieden op elkaar aansluit?  Hoe zorg je ervoor dat het plan van het gezin in 

samenhang wordt uitgevoerd? 

Dit gaat echter niet vanzelf. Bovendien leert de ervaring dat het simpelweg toevoegen van 

een coördinator of regisseur aan het toch al brede palet van hulpverleners niet de oplossing 

is. Het is belangrijk om in 2014 met partijen hier een heldere werkwijze te organiseren en te 

faciliteren.  

 

Het is voor bovenstaand vraagstuk belangrijk om te beseffen dat het begrip “regie” vaak met 

spraakverwarring is omgeven. Het verdient daarom aandacht om steeds duidelijk te 

onderscheiden welke vorm van “regie” bedoeld wordt: 

 De eigen regie van het gezin 

 Uitvoeringsregie 

 Ketenregie 
In de bijlage worden deze drie begrippen nader toegelicht. 

4.3 Toegang 
In het nieuwe stelsel zal de toegang tot zorg voor jeugd lokaal worden vormgegeven. De 

toegangstaken van Bureau Jeugdzorg en het CIZ vervallen in beginsel. Bij het vormgeven 

van de toegang is het essentieel om de kennis en ervaring van het gehele lokale veld te 

benutten en te verbinden. Van CJG tot onderwijs en 1e lijnsgezondheidszorg zoals 

huisartsen en orthopedagogen. Waar nodig kunnen we deze kennis en ervaring aanvullen 

met  expertise uit de tweede lijn.  

De gemeente Houten streeft naar één integrale toegang voor het sociale domein (Wmo, 

Jeugd, Werk en inkomen) in Houten. Eén toegang betekent echter niet één ingang.  

Het belangrijkste is dat inwoners van Houten weten waar zij op 1 januari 2015 terecht 

kunnen met hun vraag over zorg voor jeugd. Daartoe is het belangrijk dat er een – voor de 

hand liggende – plek is waar burgers als vanzelfsprekend binnenkomen met hun vraag over 

opvoeden en opgroeien, participatie en werk en inkomen. Voor jeugd vormt het Centrum 

Jeugd en Gezin vooralsnog hét loket, in combinatie met huisartsen en het onderwijs. Op het 

gebied van de Wmo is dat vooralsnog het Sociaal Loket Houten.  

                                                
3
 In dit beleidsplan wordt het begrip “gezin” gebruikt, zoals dat binnen het domein jeugd nu algemeen gebruikt wordt. 

Aandachtspunt is het onderscheid en de overeenkomst met het begrip “huishouden”. In 2014 zal deze definitiekwestie in 
de implementatie meegenomen worden. 
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4.3.2 Ontwikkelopgave 

De ontwikkelopgave in de toegang kent twee facetten. Enerzijds gaat het om experimenteren 

met een sociaal team. En anderzijds gaat het om het uitbouwen van het werken met 1 gezin 

1 plan.  

Sociaal team: 

Zoals in hoofdstuk 3 van het “Beleidsplan Zorg voor Jeugd Lekstroom” staat omschreven 

moet elke gemeente op 1 januari 2015 een lokale toegang klaar hebben staan. Hier moeten 

alle mensen die een vraag hebben terecht kunnen. De gemeente is vanaf dat moment ook 

verantwoordelijk voor toeleiding naar de niet vrij toegankelijke (specialistische) zorg. 

 

Als het gaat om de zorg voor jeugd, zien we daarbij een belangrijke rol weggelegd voor een 

sociaal team. Dit is een team van professionals met een verschillende deskundigheid, 

afkomstig van verschillende instellingen op het gebied van welzijn en zorg. Met deze 

deskundigheid zijn zij in staat om te beoordelen wat een jeugdige en gezin nodig heeft en 

kunnen zij een optimale mix van ondersteuning organiseren. Bijvoorbeeld een collectieve 

voorziening zoals een activiteit bij het jongerenwerk in combinatie met een individuele 

voorziening zoals ambulante hulpverlening van een 2e lijnsinstelling.  

Het lokale sociale team kan bij het beoordelen van complexere problematiek de hulp 

inroepen van een regionaal op te zetten diagnostisch team waarin meer specialistische 

expertise wordt gebundeld.  Zie hierover paragraaf 3.4 van het “Beleidsplan Zorg voor Jeugd 

Lekstroom”. 

In Houten wordt op dit moment al op zeer bescheiden schaal gepionierd met een voorloper 

van een sociaal team: het CJG- team. Dit team is opgezet om situaties waarbij snelle inzet 

van meerdere disciplines noodzakelijk is beter aan te kunnen. En waarbij het belangrijk is dat 

er een vaste contactpersoon is voor de ouders. Deze persoon verricht de eerste hand- en 

spandiensten, helpt organiseren en mobiliseert het sociaal netwerk en de noodzakelijke 

deskundigheid. Er wordt in dit team uitgegaan van wat er nodig is in het gezin en het 

aansluiten bij de eerste hulpvraag om van daaruit verder te kunnen werken. Het afgelopen 

jaar zijn 5 gezinnen in Houten door dit team geholpen.  

Het team bestaat uit medewerkers van: 

 Maatschappelijk werk 

 Thuisbegeleiding 

 Jeugdverpleegkundigen 0-19 

 Welzijnswerk: opbouwwerk en jongerenwerk 

 Orthopedagoog 

 Indien nodig: deskundigheid uit de 2e lijn beschikbaar door middel van pilot 
“Passende ondersteuning in het CJG”.  
 

Deze medewerkers hebben allemaal hun eigen expertise, maar zij zijn allemaal in staat om 

beroepsoverstijgend en generalistisch een situatie te beoordelen en het werk uit te voeren. 

Ook kunnen zij, in overleg met het gezin, inschatten wanneer er een andere expertise moet 

worden ingeschakeld.  

Gezinnen komen op diverse manieren in contact met het team. Bijvoorbeeld via de reguliere 

contactmomenten bij de verloskundige, consultatiebureau of jeugdarts. Via de intern 
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begeleider op school of andere hulpverleners in de 1e of 2e lijn. Gezinnen kunnen ook 

zichzelf aanmelden.  

Ook in de toekomst is het belangrijk om deze het contact tussen een sociaal team en 

vindplaatsen van jeugd en ouders in stand te houden en verder uit te bouwen. De oplossing 

van het probleem begint immers feitelijk bij het stellen van de vraag door de ouders of 

jeugdige of door een eerste signaal van bijvoorbeeld verloskundige of leerkracht. Op basis 

daarvan moet dan adequaat geschakeld kunnen worden. Of dat nu lichte of zwaardere 

hulpverlening inhoudt. Alleen dan kan  zorg zonder schotten aansluiten op de hulpvraag van 

het gezin. 

Kortom: er zijn op kleine schaal al goede stappen gezet. Echter, de aantallen en aard van de 

problematiek waarvoor de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk wordt vereisen meer. Het 

jaar 2014 zal moeten worden gebruikt om inzichtelijk te krijgen wat dit mbt de toegang aan 

capaciteit, deskundigheid en organisatievorm vereist. Op basis daarvan zal eveneens in 

2014 geëxperimenteerd moeten worden met de vormgeving hiervan in een sociaal team. 

Een basis hiervoor is gelegd met het CJG- team.  

Het voornemen is om in 2014 te gaan experimenteren met de vormgeving van sociale teams 

en hierbij vooralsnog voort te bouwen op de basis die met het CJG- team is gelegd.  

1 gezin 1 plan 

In maart 2012 zijn in het “Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Houten” tussen de 

partners van het CJG afspraken gemaakt over  het werken met 1 gezin 1 plan. Vanaf dat 

moment is gewerkt aan de invoering van deze werkwijze. Een aantal CJG- medewerkers zijn 

geschoold in de werkwijze en worden daarin gecoacht. Het voeren van gesprekken mét de 

ouders en jeugd wordt steeds meer gemeengoed. Echter, de invoering kent ook 

hindernissen. Het vraagt veel van de participerende organisaties, zoals het duurzaam 

opbouwen van kennis en vaardigheden en grote flexibiliteit wanneer zich een complexe 

casus voordoet. Hierin zijn in 2014 en verder nog belangrijke stappen te zetten evenals in 

het faciliteren van deze werkwijze door middel van een voor gezinnen en hulpverleners 

toegankelijk registratiesysteem.  

 

De gedachtegang achter het werken met 1 gezin 1 plan is inmiddels verbreed naar het hele 

sociale domein: 1 huishouden 1 plan. Immers, niet alleen gezinnen met kinderen hebben te 

maken met meervoudige problematiek. Dit vereist ook van andere instanties, zoals het 

Sociaal Loket Houten, dat zij volgens 1 huishouden 1 plan gaan werken. In 2014 is hierin 

voorzien door middel van een pilot “Op weg naar 1 huishouden 1 plan”. In deze pilot wordt 

gebruik gemaakt van de ervaring die op het jeugddomein al is opgedaan. En wordt 

tegelijkertijd ook het verband tussen de partners op het gebied van jeugd en volwassenen 

versterkt.  

 

4.3.3 Afspraken met partijen  

In 2014 zullen we preciezer gaan zien wat we nodig hebben om de toegang lokaal vorm te 

gaan geven, zowel in capaciteit als kwaliteit. In het proces waarin de toegang wordt 

vormgegeven is het daarom nodig om steeds gebruik te maken van actuele cijfers mbt het 

gebruik van zorg voor jeugd en mogelijke trends daarin. Tegelijkertijd zullen we, om de 
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ontwikkelopgave vorm te geven in 2014 met een scala aan partijen afspraken moeten 

maken.  

CJG 

Het CJG (en alle samenwerkingspartners) zijn nu een natuurlijke schakel naar de huidige 

provinciale jeugdzorg en delen van de J- GGZ. Het ligt daarom voor de hand om het CJG (in 

enige vorm) een belangrijke rol te geven in de toegang naar de zorg voor jeugd. Met het 

experimenteren met een sociaal team en de nieuwe verantwoordelijkheden is het nodig om 

in 2014 te kijken welke transformatie CJG zal moeten doormaken om hierop toegerust te 

zijn.  Hierover zal in het derde kwartaal van 2014 een besluit moeten worden genomen.  

Eerstelijns gezondheidszorg 

De eerstelijnsgezondheidszorg (o.a. huisartsen, psychologen, orthopedagogen) heeft in de 

huidige situatie een belangrijke rol in de zorg voor jeugd. Zij verIenen zelf hulp en verwijzen 

door naar meer specialistische vormen van zorg. In een expertmeeting in september 2013 is 

helder geworden dat de eerstelijnsgezondheidszorg enerzijds en het CJG/ onderwijs 

anderzijds op dit moment twee gescheiden circuits zijn: zij kennen andere accenten in 

problematiek en hebben ook verschillende financieringsstromen.  In de Jeugdwet krijgen 

huisartsen een eigenstandige bevoegdheid om naar alle vormen van jeugdhulp door te 

verwijzen.  

Tegelijk is het de opgave om de transformatie van zware naar lichtere zorg samenhangend 

vorm te geven. Om deze reden is het belangrijk om de twee circuits op elkaar aan te laten 

sluiten en om afspraken te kunnen maken met huisartsen over verwijsgedrag om hiermee 

ook de kosten te kunnen beheersen.  

Om dit vorm te geven gaan we met “Zorg in Houten” en CJG- partners begin 2014 van start 

met het in beeld brengen van het huidige verwijsgedrag en het opstellen van afgestemde 

verwijscriteria en -protocollen. In de tweede helft van 2014 kunnen deze protocollen op 

beperkte schaal worden getest om ze vervolgens in 2015 in de rest van Houten te 

implementeren.   

Tweedelijnszorg 

In het kader van de experimenten, die m.b.v. de provincie zijn geïnitieerd zijn in 2013 al de 

eerste afspraken gemaakt over de inzet van tweedelijnszorg in de lokale infrastructuur. De 

eerste bevindingen daarmee zijn overwegend positief. Zie hierover paragraaf 3.2.  

In het kader van het transitiearrangement en het uitvoeringsprogramma 2014 van de 

provinciale jeugdzorg zullen deze afspraken met tweedelijnsaanbieders in 2014 verder 

worden uitgebouwd. De focus ligt daarbij op het verantwoord verschuiven van zwaardere 

hulp naar lichtere hulp in het lokale veld. En welke rol de tweede lijn kan spelen om dat te 

ondersteunen. Het is bijvoorbeeld heel goed denkbaar dat een aantal ambulante 

medewerkers van tweedelijnsinstellingen gaan meedraaien in het experimenteren met een 

sociaal team.  

Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de toegangstaken van Bureau Jeugdzorg (BJZ). 

Met de invoering van de Jeugdwet komt die formele rol van BJZ te vervallen en zal lokaal 

gezorgd moeten worden dat jeugd en gezinnen de benodigde hulp krijgen. Om het lokale 

veld hierop voor te bereiden en te voorkomen dat kennis en ervaring verloren gaat zullen in 

2014 afspraken gemaakt worden over de (tijdelijke) lokale inzet van BJZ- medewerkers. 
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Tevens zullen we een inschatting moeten maken wat die toegangstaak in het nieuwe stelsel 

met minder formele indicaties gaat inhouden en wat dat vanaf 2015 vraagt aan capaciteit en 

deskundigheid.  

Naast de toegangstaken heeft BJZ een belangrijke taak in het waarborgen van de veiligheid 

van jeugdigen. Deze taken is BJZ op dit moment op een andere manier aan het vormgeven 

in de zogeheten SAVE- aanpak. Deze sluit goed aan op de gedachtegang van de 

transformatie: zo min mogelijk hulpverleners binnen een gezin, een duidelijk aanspreekpunt 

en aansluiten bij het lokale veld. In 2014 zullen afspraken worden gemaakt met BJZ over de 

inzet van deze aanpak in Houten.  

Onderwijs 

Het onderwijs is om twee redenen een cruciale partner. Allereerst zijn het onderwijs en 

voorschoolse voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, al van oudsher 

belangrijke vindplaatsen als het gaat om signalering van ondersteuningsbehoeften bij 

jeugdigen en ouders. Daar gebruik van maken is noodzakelijk om te zorgen dat de zorg 

zonder schotten kan aansluiten bij de behoeften van het gezin.   

Ten tweede wordt in 2014 ook het Passend Onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat het 

onderwijs een grotere verantwoordelijkheid krijgt in het organiseren van zorg en 

ondersteuning op school. Voor veel kinderen die ondersteuning op school nodig hebben zal 

er ook thuis een ondersteuningsbehoefte liggen. Als het gaat om het organiseren van 

samenhangende ondersteuning vanuit het perspectief van het gezin ligt hier een grote kans 

op verbetering en efficiëntie. Zowel lokaal op uitvoeringsniveau, als regionaal op strategisch 

niveau zullen gemeenten hier samen met het onderwijs afspraken over gaan maken.   

Op lokaal niveau is in het kader van het Strategisch Beraad Jeugd al een voorzet gedaan. Er 

is een gezamenlijke ontwikkelopgave geformuleerd. Deze opgave gaat over het betrekken 

van de ouders en jeugdigen, verbinden van kennis en kunde in het lokale veld en de regie op 

casusniveau.  

4.4 Hulp en ondersteuning  
Toegang en aanbod dichtbij elkaar organiseren 

Voor een gezin is het stellen van de vraag vaak al de eerste stap op weg naar een oplossing. 

Om die reden is het, zoals gezegd, belangrijk om goed gebruik te maken van de 

vindplaatsen van jeugd en ouders. Om diezelfde reden is het ook belangrijk dat de toegang 

tot hulp en de hulp zelf dichtbij elkaar georganiseerd moeten gaan worden. Om het voor 

jeugd en ouders zo eenvoudig mogelijk te houden is het denkbaar dat toegang en hulp in 1 

persoon verenigd zullen worden.  

Een belangrijke vraag daarbij is welke rol het sociale team hierin gaat vervullen. De 

problematiek van jeugd en ouders is divers en het speelveld is breed. In 2014 zal op basis 

van de vraagpatronen bij jeugd en ouders gekeken moeten worden naar de soort zorg die 

mogelijk door een sociaal team opgepakt kan worden en zorg die beter op een andere 

manier georganiseerd kan worden. Het dichtbij elkaar organiseren van toegang en hulp geldt 

echter in alle gevallen.  
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De te verlenen hulp en ondersteuning kan zowel bestaan uit: 

 Nulde lijns ondersteuning: Het dagelijkse leven, de natuurlijke omgeving van mensen 
in al zijn facetten. Dat betekent dat gezin, familie, vrienden maar ook school, 
vereniging en buurt daarbij horen. Algemene voorzieningen of organisaties (zoals 
welzijnswerk, vrijwilligerswerk, verenigingen, school) horen tot de nulde lijn. 
De Eigen Kracht Conferentie is hier een goed voorbeeld van. Ook zie je in de 
jeugdzorg steeds meer goed geoliede netwerken van ouders en lotgenoten ontstaan. 
Verder kunnen vrijwilligersorganisaties, zoals binnen sport en cultuur soms ook van 
betekenis zijn in een ondersteuningsarrangement; 

 Eerste lijn ondersteuning: Professionele ondersteuning die direct voor iedere inwoner 
toegankelijk is, zoals de huisarts, het CJG (bijvoorbeeld consultatiebureau), 
maatschappelijk werk, etc.; 

 en/of meer specialistische zorg in de 2e lijn, zoals bijvoorbeeld de GGZ of opname in 
een pleeggezin.  

Zowel algemene als specialistische voorzieningen kunnen individueel worden aangeboden 

(consult bij maatschappelijk werk, resp. psychiater) of collectief (cursus opvoeden van 

pubers, woongroepen LVB). 

Aansluitend bij de uitgangspunten in het lokale en regionale kader zal de te verlenen hulp zo 

licht als kan en zo zwaar als nodig moeten zijn.  

NB: voor welke zaken een verleningsbeslissing afgegeven moet worden is nog regionaal 

verder uit te werken! 

Voortbouwen op de voorlopige uitkomsten uit de lopende pilots en analyses.  

De lopende pilots in de gemeente Houten en regio Lekstroom geven al input waar we in 

2014 op voort kunnen bouwen. Dat geldt ook voor de eerste analyses van de problematiek in 

de tweede lijn. Er kunnen een aantal voorlopige conclusies worden getrokken:  

 

1. Versterking van de huidige capaciteit van de 0e en 1e lijn is nodig om te toetsen of een 

verschuiving naar lichtere hulp mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is de pilot op het Wellant- 

college waar een schoolmaatschappelijk werker in samenwerking met een hulpverlener uit 

de tweede lijn hulp en ondersteuning verleent aan een aantal leerlingen. De beschikbare 

uren schoolmaatschappelijk werk zijn op dit moment te beperkt om een grotere rol op te 

pakken.  

2. Om te weten wat er in de 0e en 1e lijn georganiseerd moet worden om 2e lijns hulp te 

voorkomen is het nodig om te weten welke problematiek er in de 2e lijn speelt.  

Uit recente gegevens van Bureau Jeugdzorg blijkt bijvoorbeeld dat in 80% van de Houtense 

casuïstiek sprake is van een (v)echtscheidings of relatieproblematiek. Over het hele 

jeugddomein zou op hoofdlijnen de problematiek in beeld gebracht moeten worden, zodat 

daar in samenwerking tussen 0e, 1e en 2e lijn beter op ingespeeld kan worden.  

 

3. De ondersteuning van jeugd onder en boven de 18 moet op elkaar aan gaan sluiten. Op 

dit moment bestaan schotten tussen de regelingen voor jeugd van onder de 18 en jeugd van 

boven de 18 (Wet op de jeugdzorg, resp. AWBZ). Met de decentralisaties is er nog wel een 

schot in wetgeving (18- is Jeugdwet en 18+ is Wmo), maar vallen beide leeftijdscategorieën 

onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Daarmee ook aan de gemeente om te zorgen 

dat voor deze kwetsbare groep een doorgaande lijn wordt georganiseerd. Er moet in beeld 

worden gebracht om welke groep dit gaat en hoe we hiervoor het beste de toeleiding en 
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toegang kunnen organiseren. Ook het financiële kader waarbinnen dit gebeurt moet 

inzichtelijk worden. Een 3D-experiment gericht op nazorg t.b.v. 18plussers kan inzicht bieden 

voor welke leefgebieden en vormen van ondersteuning maatregelen nodig zijn, om die 

doorlopende lijn te kunnen organiseren.  

 

Bij de verdere uitwerking van het (preventieve) aanbod zullen ook de uitkomsten van de 

“Persona- trajecten” worden betrokken, zie paragraaf 5.3.  

4.5 Randvoorwaarden 
De opgave zoals geschetst in dit hoofdstuk is een arbeidsintensief proces. Dit proces kan 

niet worden gerealiseerd zonder daar de benodigde randvoorwaarden voor te organiseren. 

Om de lokale innovatie in de uitvoering goed vorm te kunnen geven, is het nodig om tijdelijk 

“zorgvernieuwers” in te schakelen, om samen met en tussen de partijen aan de slag te 

werken aan experimenten en nieuwe afspraken en werkprocessen. Binnen de beschikbare 

middelen van het programma transities zal hier uitvoering aan worden gegeven. 

Keuze: 

 

 Experimenteren met de vormgeving van sociale teams (toegang en aanbod) 

 Waar mogelijk al in 2014 al het lokale aanbod vernieuwen op basis van analyses en 

tussen- resultaten van de lopende pilots 

 

Vervolgkeuzes en –stappen: 

 

 Het samen met partijen specifieker in kaart brengen van de lokale problematiek rond 

jeugd, om daar in het aanbod gerichter op in te kunnen spelen 

 Op basis van de (voorlopige) uitkomsten van de experimenten voorstellen 

voorbereiden ter versterking van de lokale infratrucuur in 2014 binnen de 

beschikbare middelen 

 Voorwaarden scheppen voor het organiseren van een doorlopende lijn in 

ondersteuning in de overgang van 18- naar 18+ en daartoe zo nodig een experiment 

uitvoeren.  
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5. Agenda 2014  

5.1 Overzicht  lokale keuzes 
Op basis van dit beleidsplan worden de volgende keuzes aan de raad voorgelegd: 

 Experimenteren met de vormgeving van sociale teams (toegang en aanbod) 

 Waar mogelijk al in 2014 al het lokale aanbod vernieuwen op basis van analyses en 

tussen- resultaten van de lopende pilots 

 Afspraken maken met partijen die lokaal opereren in het kader van zorg voor jeugd 

om te komen tot integrale toegang 

 Organiseren van lokale uitvoeringsregie bij meervoudige vragen/multiproblem 

situaties 

 Periodieke monitoring van effecten met het oog op de borging van de beoogde 

kwaliteit van de verschillende vormen van jeugdzorg 

5.2 Vervolgstappen 
In aanvulling op de regionale agenda 2014 (zie hoofdstuk 6., regionaal beleidsplan zorg voor 

jeugd), zijn ook een aantal specifieke lokale vervolgstappen te noemen (zie hoofdstuk 2. en 

4. van dit lokale beleidsplan): 

Vervolgkeuzes en –stappen: 

 Het vormgeven van financiële kaders in een meerjarenperspectief. Hoewel de 

keuzes hier een lokale aangelegenheid zijn, werkend e Lekstroomgemeenten samen 

aan de uitwerking en verdere vormgeving. Gezien de grote financiële risico’s, heeft 

dit thema prioriteit. 

 In 2014 zal op dit thema worden teruggekomen. Zowel in specifieke vervolgnota’s, 

als bij de Perspectiefnota 2015 

 Het samen met partijen specifieker in kaart brengen van de lokale problematiek rond 

jeugd, om daar in het aanbod gerichter op in te kunnen spelen 

 Op basis van de (voorlopige) uitkomsten van de experimenten voorstellen 

voorbereiden ter versterking van de lokale infratrucuur in 2014 binnen de beschikbare 

middelen 

 Voorwaarden scheppen voor het organiseren van een doorlopende lijn in 

ondersteuning in de overgang van 18- naar 18+ en daartoe zo nodig een experiment 

uitvoeren.  
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Voor 2014 levert dit de volgende planning per kwartaal op: 

Q1 Q2 

  

Q3 Q4 

Jeugdzorg 

Samenwerkingsvorm 
regionaal voor 2015: 
t.b.v inkoop en back-
office 
  
Inkoop voorbereiden  
P.v.e., bestek, etc. 
  
Implementatie 
voorbereiden: 
Concept-verordening  
ICT-inrichting 
Financiën 
Juridische kaders 

Inkooptraject 
  
Start implementatie: 
Inrichten ICT 
Inrichten 
administratieve 
organisatie 
Inrichten 
werkprocessen 
  

Overeenkomsten met 
aanbieders 
  
Opdrachten 
maatschappelijke 
partners (met 
subsidierelatie) 
  
Beleidskaders 
bijstellen 
 Vervolg 
implementatie: 
Inrichten lokale 
toegang Inrichten 
diagnostisch team 
Informeren cliënten en 
inwoners 
Inrichten 
veiligheidsketen 

Verordeningen 
vaststellen 
  
Vervolg implementatie  
Communicatie 

Experimenten lokaal 
w.o. 1 HH 1 plan 

 
 

5.3 Participatie en communicatie  
Cliënten en mantelzorgers 
Ten behoeve van de beleidsplannen begeleiding en jeugd wordt samen met Cliëntbelang 
een zg. Persona-traject gevolgd: In gesprekken met cliënten en mantelzorgers wordt per 
doelgroep een Persona (profiel) opgesteld. De persona is een fictieve persoon en beschrijft 
de belangrijkste kenmerken en ondersteuningsbehoefte van de doelgroep. De persona helpt 
om de doelgroep beter te begrijpen, consequenties van beleidswijzigingen te doordenken en 
de dienstverlening beter te laten aansluiten. Voor sommige doelgroepen wordt op regionaal 
niveau een Persona opgesteld. 
 
Aanbieders en maatschappelijke partners 
Vanuit Lekstroom zijn regionale pressure cookerbijeenkomsten met maatschappelijke 
partners georganiseerd ter voorberieding van het regionale beleidsplan. 
Daarnaast zijn er lokale expertmeetings en werksessies met lokale en regionale partners 
geghouden, waarbij  ook cliëntvertegenwoordigers waren aangeschoven (w.o. Zorg voor 
Houten, CJG, Strategisch beraad jeugd & onderwijs, LEA).  
De gesprekken met aanbieders die in kader van de transitie-arrangementen zijn gevoerd, 
hebben ook input van partners opgeleverd. 
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Communicatie 
Een communicatieplan voor 2014 is in ontwikkeling. Hierbij nemen we de vragen die bij 
inwoners leven als uitgangspunt. Ook in de te kiezen communicatiekanalen zullen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de inwoners die dit betreft.  
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Bijlagen 

Bijlage 1:  

 

Regie: 3 betekenissen 
 

In de diverse documenten m.b.t. het sociaal domein, wordt het begrip “regie” vaak in verschillende 

betekenissen gebruikt. Het is daarom belangrijk om steeds goed te onderscheiden, welke “regie”-

definitie in een bepaalde context gebruikt wordt: 

 

1). Regie over het eigen leven / gezin 

In deze context gaat regie over  zelfbeschikkingsrecht en zelfredzaamheid. Het uitgangspunt is ten 

principale dat mensen zo veel mogelijk in staat worden gesteld de regie over hun eigen bestaan te 

kunnen voeren. 

 

2). Uitvoeringsregie 

Regie kan ook gerelateerd worden aan de uitvoering van een ondersteuningsarrangement. Als we 

uitgaan van 1 huishouden 1 plan: wie voert dan de regie over de uitvoering van dat plan? 

Modelmatig (!)  kunnen verschillende varianten worden onderscheiden (zie tabel hieronder). 

Afhankelijk van de vraag of de doelgroep kunnen in de praktijk uiteraard ook combinaties of variaties 

worden georganiseerd. 

 

Vier 4 modellen voor het inrichten van de regisseursrol (bron: gemeente Almere) 

 

Geen gemeentelijke regie / zelfregie  
 

Regisseur als single point of contact (“light”-
versie van regie)  
 

 
 

Regisseur als spin in het web  
 

Regisseur als uitvoerder  
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3). Ketenregie 

Tot slot is er nog de drie die de gemeente vanuit haar rol als regievoerder over het brede sociale 

domein kan vervullen, om ervoor te zorgen dat alle partijen onderling ondersteunend werken aan de 

beoogde resultaten. Het gaat hierbij dus vooral om het richten van energie. De gemeente kan hiertoe 

verschillende instrumenten inzetten, zoals het afsluiten van overeenkomsten, inkoop en subsidie. 

 

De gemeente dient goed na te denken over welk soort rol haar het beste past, meer op afstand of als 
speler tussen de aanbieders (zie onderstaande modellen). Er zijn twee (uiterste) opties: 

 Gemeente op afstand: uitbesteding aan regisseur 

 Gemeente als regisseur in het veld. 
 

Zie ook: Notitie opdrachtgeverschap & experimenten Sociale agenda 2013/2014 (2013-053; 
raadsbesluit 8 oktober 2013). 

  

 

 


