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1. Inleiding 
 

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. Dat is de strekking van de nieuwe Jeugdwet. 

Het wetsvoorstel beoogt een doelmatiger en efficiënter systeem waarbij meer ondersteuning en zorg 

op maat kan worden gegeven aan de jeugdige en het gezin. De gemeente staat dicht bij haar 

inwoners en is daardoor beter in staat om de ondersteuningsvragen van haar inwoners te 

beantwoorden. 

 

De Tweede Kamer heeft de wet begin oktober 2013 aangenomen. De Eerste Kamer behandelt het 

wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2014. Op basis van de uitkomsten daarvan kunnen veel 

onderdelen op landelijk, regionaal en lokaal niveau pas daarna verder uitgewerkt en aangescherpt 

worden. Dit betekent dat er bij het schrijven van dit beleidsplan over de uitwerking en nadere 

regelgeving nog veel onzeker is. Dit beleidsplan is daarom op hoofdlijnen: we leggen eerste keuzes 

voor en agenderen de opgaven voor 2014 en verder, en de oplossingsrichting voor die opgaven. Die 

gaan in nauwe samenspraak met de gemeenteraad in 2014 verder vorm krijgen, waarbij er ruimte zal 

zijn voor de noodzakelijke verdere aanscherping en aanpassingen.  

 

De hoofdlijnen zijn echter al bekend. Allereerst zal de transitie van de zorg voor jeugd hoe dan ook 

gepaard gaan met een forse bezuinigingstaakstelling. Gemeenten zullen de taken op het terrein van 

de zorg voor jeugd moeten gaan uitvoeren met op termijn ruwweg 20 procent minder budget dan op 

dit moment beschikbaar is. Dat kan niet door hetzelfde te blijven doen. Willen we als gemeente de 

kwaliteit van de ondersteuning en zorg niet aantasten, dan zal een transformatie, een andere 

aanpak, moeten plaatsvinden, gecombineerd met een efficiencyslag waar mogelijk. Tegelijkertijd 

willen we de kansen benutten die een integrale aanpak biedt, dwars door de afzonderlijke 

beleidsterreinen op het sociale domein. Dat samen is de enorme opgave waarvoor we ons gesteld 

zien. 

 

1.1 Effectiviteit 

De gemeente wil de transformatieopgave aangrijpen om tot een eenvoudiger jeugdstelsel te komen 

dat ook daadwerkelijk slagvaardiger, effectiever én klantvriendelijker is ingericht. Dat kan door de 

hulp en ondersteuning, meer dan voorheen, dichter bij de inwoners te organiseren. Daarom streven 

we naar het versterken van het eigen netwerk en naar goede laagdrempelige voorzieningen in de 

directe leefomgeving van gezinnen die hen helpen om zoveel mogelijk problemen op te lossen. We 

noemen dit de lokale infrastructuur en zien dat als basis van het nieuwe stelsel.  

 

Die transformatieopgave vertaalt zich ook naar een andere samenhangende aanpak op verschillende 

niveaus. Het begint met een omslag in de samenleving: er wordt een groter beroep gedaan op de 

eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk.  Op het niveau van de hulpverlening gaan we uit 

van de hulpvraag van de jeugdige en zijn gezin, en niet langer van het zorgaanbod. Op het niveau van 
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het stelsel maken we de duurdere gespecialiseerde zorg dichter bij huis beschikbaar of bieden we in 

plaats daarvan goedkopere maar doelmatige zorg.  

 

1.2 Efficiency 

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 

efficiencyverbetering en willen die benutten. Daarbij geldt dat de mate waarin en de manier waarop 

gemeenten samenwerken, een keus van de individuele gemeente moet zijn en blijven. Waar de 

gemeenten taken zelfstandig, met zelfgekozen (lokale) partners en dicht bij de inwoners kunnen 

uitvoeren, heeft dat de voorkeur. Daar waar dit niet kan of onvoldoende efficiënt is, wordt in 

regionaal verband samengewerkt om taken uit te voeren.  

 

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

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.  

 

1.3 Integraliteit 

Het sociaal domein is volop in beweging: naast de transitie in de jeugdzorg zijn tegelijkertijd op het 

terrein van werk en Inkomen en de WMO-AWBZ grote veranderingen gaande. Ook in deze 

transformaties geldt als uitgangspunt dat de gemeente dicht bij en met haar inwoners de benodigde 

hulp en ondersteuning wil organiseren. Dat biedt kansen, lokaal en in de regio Lekstroom, om 

verbindingen te leggen: tussen doelgroepen, in de toegang, de voorzieningen en bijvoorbeeld de 

gezamenlijke inkoop van gespecialiseerde zorg in de regio. Die kansen wil de gemeente vastpakken. 

 

1.4 Twee implementatiesporen 

Voor onze gemeente betekent dit dat de periode van voorbereiding op de decentralisaties bestaat 

uit twee (met elkaar samenhangende) sporen: een lokaal en een regionaal implementatiespoor. 

Beiden zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in dit beleidsplan. 

1.4.1 Lokaal spoor 
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. 

1.4.2 Regionaal spoor 
Dat neemt niet weg dat de gemeenten over het algemeen, en ook in de regio Lekstroom, werken 

vanuit dezelfde uitgangspunten. Daarom kunnen in dit beleidsplan de uitgangspunten en hoofdlijnen 

worden beschreven die in elke gemeente worden gehanteerd. Die vormen het aangrijpingspunt om, 

op onderdelen waar dat efficiënt en effectief is, tot een gezamenlijke regionale programmering te 

komen. Daarbij kan het ook zo zijn dat vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiency een 

bovenregionale schaal wordt gezocht. 



 

 

Beleidsplan Zorg voor Jeugd 2014 – 2018 Lekstroom      6 

 

 

De ontwikkeling van het regionale spoor hebben de Lekstroomgemeenten vormgegeven in diverse 

projectgroepen voor de andere transformaties. Daarin zijn alle gemeenten in Lekstroom 

vertegenwoordigd. Deze werkwijze maakt het mogelijk taken te verdelen, maar ook dwars door de 

afzonderlijke werkvelden heen, overkoepelende aspecten daadwerkelijk in samenhang aan te pakken 

en intensief kennis en informatie uit te wisselen.  

 

1.5 Doel, reikwijdte en looptijd 

De complexiteit van deze opgave en de onzekerheid over de definitieve uitwerking vanuit het Rijk, 

maakt dat dit beleidsplan geen dichtgetimmerd volledig beeld geeft van de aanpak in de komende 

jaren. Het definieert uitgangspunten, stelt eerste keuzes voor en agendeert opgaven om lokaal en 

regionaal mee aan de slag te gaan, in 2014 en de jaren daarna. We leggen daarmee een richting voor, 

maar moeten ook nog veel verder onderzoeken en uitwerken. Het is een volgende stap in een 

ontwikkelproces dat in de komende jaren steeds meer vorm krijgt.  

 

De rol van de gemeenteraad is om aan de voorkant de kaders te bepalen. Dat gebeurt met dit plan 

op hoofdlijnen en op de koers van de ontwikkelstrategie waarin de opgaven worden geagendeerd. 

Dat betekent dat de raad betrokken wordt in de volgende stappen, ook na vaststelling van dit 

beleidsplan.  

 

Het voorliggende beleidsplan is op onderdelen uitgewerkt in nauwe samenwerking tussen de vijf 

Lekstroomgemeenten. Het beschrijft onder meer wat zinvol is om regionaal of bovenregionaal op te 

pakken, maar vooral hoe deze samenwerkingsvormen kunnen bijdragen aan een effectief opererend 

lokaal veld. Daar ligt immers het zwaartepunt in de keten.  

 

Het beleidsplan heeft een looptijd van 4 jaar en loopt van 2014 tot 2018. Wanneer de eerste 

ervaringen zijn opgedaan in het nieuwe stelsel kan een bijstelling plaatsvinden. Zo nodig kan het 

beleidsplan worden geactualiseerd of verder uitgewerkt. Dat zal op zijn vroegst in 2016 zijn, na het 

overgangsjaar waarin de transitiearrangementen gelden. Omdat het beleidsplan ook regionale 

keuzes bevat, spreken de gemeenten in Lekstroom met elkaar af dat tussentijdse wijzigingen in hun 

beleidsplan die ook invloed hebben op de regionale samenwerking, pas gebeuren nadat dit met de 

andere regiogemeenten is afgestemd.  

 

1.6 Wie zijn er betrokken bij de totstandkoming? 

Bij de opstelling van dit beleidsplan zijn verschillende partners betrokken, zoals het CJG, provinciale 

zorgaanbieders, jeugd-GGZ, Bureau Jeugdzorg, lokale zorg- en welzijnsaanbieders en 

Jeugdgezondheidszorg. Zij hebben in werksessies meegedacht met de regiogemeenten in Lekstroom 

over vraagstukken als de toegang en de inrichting van het stelsel en het borgen van de kwaliteit. Met 

de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs is de opzet van dit beleidsplan 

afgestemd in een OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg). Ook de doelgroep - jeugdigen en 

hun ouders - heeft een bijdrage geleverd aan het beleidsplan.  
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1.7 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de belangrijkste veranderingen die met de decentralisatie van de zorg 

voor jeugd op de gemeente afkomen en de ambitie die we hebben met de zorg voor jeugd. 

Hoofdstuk 3 schetst de uitgangspunten en de eerste contouren voor de lokale uitvoeringsstructuur. 

De kaders die in hoofdstuk 3 worden geschetst, vormen voor de gemeenten in Lekstroom de basis 

voor hetgeen regionaal wordt uitgewerkt. In hoofdstuk 4 komen kwaliteit en toezicht aan bod. Het 

gaat daarbij om een kader op hoofdlijnen, dat in de vervolgfase nader moet worden uitgewerkt. Het 

5e hoofdstuk betreft de organisatie en financiën van het nieuwe stelsel. Tot slot werken we in 

hoofdstuk 6 verder uit aan de hand van welke stappen we de richting in dit plan verder gaan 

concretiseren om zo vorm te geven aan de uitvoering.  

1.7.1 Quotes en casussen 
In de tekst hebben we verder her en der prikkelende quotes opgenomen (met toestemming) van 

ouders en cliënten waarmee we hebben gesproken in aanloop naar dit beleidsplan. Daarnaast 

hebben we met casussen beoogd inzicht te geven in de breedte van het speelveld van de zorg voor 

jeugd waar we straks als gemeente verantwoordelijk voor worden.  
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2. Wat verandert er? 
 
In de decentralisatie jeugdzorg onderscheiden we de transitie en de transformatie. De transitie houdt 
de overdracht van taken naar de gemeente in en de transformatie is de verandering van de 
werkwijze. In dit hoofdstuk lichten we toe wat dat voor ons als gemeente betekent. Maar eerst 
geven we u graag een voorbeeld van hoe een gezin haar eigen kracht kan versterken. 
 

Deans lieve, strenge oma 

'Mama is in Suriname en daarom zorgt oma voor ons. Ik vind haar lief, maar zij is vaak 

wel héél streng. Zij bemoeit zich ook de hele tijd met mij, vooral als ik net lekker speel, 

schreeuwt zij dat ik rustig moet doen. Als ik dan iets wilde vragen, moest ik mijn mond 

houden en naar m´n kamer gaan. Ook op school kreeg ik steeds een streepje van de 

meester. Bij vier streepjes moest ik naar de gang en zei de meester dat ik niet zo 

vervelend moest doen.' 

 

Afspraken maken 

Met oma gingen we daarom naar een gebouw met een soort van dokters. Ze hebben wel 

gewone kleren aan. We deden opdrachten en spelletjes om te kijken of ik goed kon 

opletten en dingen onthouden, en zo. Ik vond dit wel moeilijk, maar ze waren erg aardig 

en zeiden steeds dat ik het heel goed deed. Nu praten oma en ik elke week met Ineke 

van Trajectum. Ineke komt dan naar ons huis. Eerst vertel ik over wat ik de afgelopen week heb gedaan. Ook 

maken we dan afspraken, bijvoorbeeld dat ik zelf naar mijn kamer ga als ik voel dat ik drukker ga spelen. Op mijn 

kamer mag ik dan drukker spelen tot oma mij komt halen.  

Bewustzijn 
Oma snapt nu waarom ik druk ben en ze schreeuwt niet meer tegen mij. Als ik wel eens druk ben dan roept ze mij 

even bij zich en vraagt dan of ik nog weet wat we hebben afgesproken. Dan weet ik het weer en ga dan rustiger 

spelen of even naar mijn kamer. Soms doen oma en ik dan een spelletje of een puzzel. Ook hoeft ze niet meer zo 

streng te zijn, want we maken goede afspraken. Samen hebben wij mijn kamer rustiger ingedeeld met veel 

minder speelgoed en meubels. Als oma toch nog vindt dat ik druk ben, vraagt ze of ik even op mijn kamer wil 

spelen, of we doen samen een spelletje.'
1
 

 

2.1 Ambitie 

Met de transformatie van de zorg voor jeugd beogen we het volgende: de beschikbare middelen zo 

inzetten dat met minder geld een groter effect wordt bereikt. Zo kunnen meer gezinnen, zoals die 

van Dean, eerder en met lichtere zorg worden geholpen. En waar dat echt nodig is, zal snel 

zwaardere zorg worden ingezet om te voorkomen dat problemen onnodig verergeren, ook wel 

opschalen genoemd. Zodra dat kan, moet vervolgens weer worden overgeschakeld op lichtere zorg. 

Dit noemen we afschalen. Daar waar er sprake is van problemen op meerdere leefgebieden moeten 

die integraal worden opgepakt in één plan voor het hele gezin. Alleen dan is de hulp die wordt 

ingezet effectief2. En alleen dan maken we optimaal gebruik van de beperkte financiële middelen.  

 

                                                
1 Bron: www.trajectum.nl, het verhaal van Dean 
2
 Rapport ‘kwetsbare gezinnen in Woerden’, Stade Advies BV, februari 2012 

http://www.trajectum.nl/
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2.1.1 Huidig systeem kenmerkt zich door schotten en druk op zware zorg 
In het huidige systeem is een dergelijke ambitie moeilijk te realiseren. Het kenmerkt zich door 

schotten:  

 tussen lichte en zware zorg, denk aan de indicatiestellingen door Bureau Jeugdzorg en het CIZ; 

 tussen de zorg voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld de jeugd- ggz en zorg voor kinderen 

met een verstandelijke beperking; 

 tussen de verschillende levensdomeinen, bijvoorbeeld ondersteuning op school en zorg thuis. 

Maar ook tussen zorg en de aanpak van schuldenproblematiek.  

 

De werkelijkheid van een gezin laat zich echter niet in deze schotten vangen. Een kind blijft zich altijd 

ontwikkelen, een langdurige indicatieprocedure kan dan betekenen dat de toegewezen zorg niet 

meer aansluit bij de situatie van dat moment. Soms heeft een kind te maken met zowel een 

verstandelijke beperking als met een psychische stoornis. En soms zijn de spanningen in het 

opvoeden van de kinderen voor een groot deel te wijten aan stress over oplopende schulden. Of 

hebben de ouders zelf een beperking waardoor zij niet in staat zijn om zich zelfstandig te redden in 

de opvoeding, werk en vrijetijdsbesteding.  

 

Het huidige systeem kenmerkt zich ook door een opwaartse druk. De vraag naar zwaardere zorg voor 

jeugd stijgt en terugverwijzen naar lichtere vormen van zorg gebeurt onvoldoende. Dit terwijl, als er 

sneller gehandeld kan worden, belangrijke delen van de zorg lichter en goedkoper uitgevoerd kunnen 

worden.  

 

 

De nieuwe taken 
Met de transitie van nieuwe taken naar de gemeente, wordt de gemeente verantwoordelijk voor 
een grotere doelgroep. Op dit moment heeft de gemeente alleen een rol ten aanzien van preventief 
jeugdbeleid: daaronder vallen het welzijnswerk voor jeugdigen, de Centra voor Jeugd en Gezin, 
ondersteuning en lichte zorg in de jeugdgezondheidszorg, zorgondersteuning in het onderwijs en de 
brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Na de transitie komen daar taken bij.  
De gemeente wordt dan verantwoordelijk voor: 

 de jeugd-ggz (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet)  

 provinciale jeugdzorg (waaronder toegang, advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK), 
kindertelefoon, ambulante en residentiële zorg en pleegzorg)  

 gesloten jeugdzorg  

 jeugdreclassering  

 jeugdbescherming  

 de zorg voor verstandelijk beperkten (jeugd-VB)  

 de functie begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorende kortdurende verblijf voor 
alle grondslagen van jeugdigen (AWBZ)  

 
Dat betekent niet dat de gemeente zelf deze hulp gaat verlenen, maar wel dat ze de toekenning, de 
toegang en het aanbod van deze vormen van zorg voor jeugd gaat organiseren. 
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2.1.2 Sleutel effectievere hulp: het kind centraal 
Dit alles betekent dat de sleutel voor een effectieve inzet van de beschikbare middelen niet ligt in het 

organiseren van een nieuw statisch systeem. Effectievere inzet bereiken we alleen als we gaan 

redeneren vanuit het gezin: wat is voor hen een optimale mix tussen lichte en zware zorg en 

ondersteuning op alle levensgebieden? 

 

In een plaatje ziet dat er zo uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Noodzaak 

De aanleiding voor deze ambitie is helder en kent 

twee kanten. Inhoudelijk is geconstateerd dat het 

huidige stelsel niet voldoet3. De ambitie kent echter 

ook een financiële noodzaak. De komende jaren 

zullen we ook een bezuinigingsopgave moeten 

realiseren. Tussen 2015 en 2018 zullen we oplopend 

van 6,8% tot ruwweg 20% moeten besparen. De zorg 

in de top van de piramide is, zoals hiernaast is 

afgebeeld, kostbaar. Dat betekent dat met het 

grootste deel van het budget slechts een kleine 

groep jeugdigen wordt geholpen. 

 

Het feit dat we als gemeente al in 2015 te maken krijgen met een korting op het budget maakt het 

noodzakelijk om al in 2014 te starten met de transformatieopgave. Want als we willen dat de lokale 

infrastructuur meer en meer complexe zorgvragen opvangt, zullen we ervoor moeten gaan zorgen 

dat we daar ook toe in staat zijn. Met de andere regiogemeenten spreken we daarom af dat een 

basaal voorzieningenniveau voor de invoering in 2015 beschikbaar en functioneel moet zijn en dat 

we samen met de gemeenten in de regio verder uitwerken wat dat betekent. Dit is een belangrijke 

afspraak omdat we veelal de zorg die buiten dit basaal voorzieningenniveau valt gezamenlijk in gaan 

kopen. Om te zorgen voor een goede aansluiting tussen de verschillende typen zorg en 

ondersteuning moeten we met elkaar afstemmen wat dit grensvlak is en wat we dus zelf als 

                                                
3
 Toekomstverkenning Jeugdzorg”, Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 2009- 2010, kamerstuk 32 296 

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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gemeente willen en moeten regelen en welke afspraken we gezamenlijk met aanbieders gaan 

maken.  

 

“Er vallen gaten tussen zorg en dat moet opgelost worden: mijn dochter heeft nu intensievere zorg 

nodig (AWBZ). Daar zijn we al mee bezig sinds ze bij Trajectum is geplaatst. Ik schrik ervan als BJZ 

dan zegt: - er is geen noodsituatie. Uw dochter is nog geen 5, dus nog niet leerplichtig. Pas als u haar 

dan onttrekt van onderwijs, moeten wij wat gaan doen.- Dat duurt nog 1,5 jaar! Tijd die je juist moeten 

gebruiken om Juliëtte te helpen zodat de ontwikkelachterstand niet verder oploopt”. (Caspar, vader van 

Juliëtte, 3 jr., Ass Autisme Spectrum Stoornis) 

2.3 Transformatie als groeimodel 

Tegelijkertijd is de ambitie die we voor ogen hebben een grote opgave. Het vraagt iets anders van 

het gezin. Het vraagt nieuwe dingen van de gemeentelijke organisatie, als ketenregisseur, 

opdrachtgever én als uitvoerder. Het vraagt nieuwe dingen van maatschappelijke partners als 

zorgaanbieders, maar bijvoorbeeld ook welzijnswerk en onderwijs.  

Deze transformatie is één van de grootste veranderingen in het jeugdzorgstelsel ooit. Dat betekent 

dat we op 1 januari 2015, de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet, een basis moeten 

hebben gelegd om te zorgen dat op dat moment iedereen die dat nodig heeft de juiste 

ondersteuning en zorg krijgt. In de jaren daarna geven we verder vorm en invulling aan de nieuwe 

werkwijze en de optimalisatie daarvan: we gaan uit van een groeimodel. Op dit moment is nog niet 

te duiden welk rendement we in 2015 en verder met de transformatie kunnen behalen. Wél zijn er 

op korte termijn een aantal stappen te benoemen: in de transitiearrangementen is met de 

zorgaanbieders van provinciale jeugdzorg, jeugd- ggz en zorg voor kinderen met een beperking 

afgesproken dat we een verschuiving van zware naar lichtere zorg willen realiseren. Het gaat hier 

vooral om zorg op de grens tussen de lokale infrastructuur en de huidige 2e lijn, bijvoorbeeld 

ambulante zorg voor jeugd. In 2014 worden deze afspraken geconcretiseerd en zullen we moeten 

investeren in de lokale infrastructuur. Als deze basis staat, kan op langere termijn een stap worden 

gezet in het transformeren van de zwaardere vormen van zorg.  

 

2.4 Kansen en risico’s 

De veranderingen die de decentralisatie in de vorm van de nieuwe Jeugdwet met zich meebrengt, 

bieden kansen op verschillende fronten. De wijzigingen stellen ons als gemeente in staat om voor het 

eerst écht integraal vorm te geven aan de zorg voor jeugd.   

 

Naast deze kans, is er ook sprake van (grote) risico’s. De taken op het terrein van de (regie op de) 

zorg voor jeugd zijn voor de gemeente ten dele nieuw en stellen ons voor een grote organisatorische 

opgave. De risico’s vloeien met name voort uit onzekerheden: over de omvang van de toekomstige 

doelgroep, over de frequentie van de toekomstige zorgvraag, over de kosten van behandeling en een  

te klein macrobudget als gevolg van de grote financiële bezuinigingsopgave. We spannen ons nu en 

in 2014 in om te komen tot een uitvoeringsstructuur, waarin deze risico’s zoveel mogelijk worden 

beperkt. Daarbij zoeken we ook de samenwerking met de andere Lekstroomgemeenten. Samen 

kunnen we de risico’s beheersbaarder maken.  

 

We willen een omslag teweeg brengen in denken en doen; van denken in risico’s naar kijken naar 

kansen, van het overnemen van problemen naar het versterken van eigen kracht. Een dergelijke 



 

 

Beleidsplan Zorg voor Jeugd 2014 – 2018 Lekstroom      12 

 

manier van denken vergt ook een andere manier van doen. Van jeugd, van ouders, van vrijwilligers 

en zeker ook van professionals en hun organisaties. 

Als gemeenten kunnen wij vanuit onze ambitie binnen de zorg voor jeugd niet alle risico’s uitsluiten. 

In de zorg voor jeugd gaat het om het werken met en voor mensen, waarbij het steeds gaat om 

maatwerk. Ook het hulpverlenen zal steeds een menselijke inschatting vragen. We zijn ons ervan 

bewust dat altijd bepaalde risico’s blijven bestaan en nemen hiervoor de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid. Risico’s kunnen wel worden beperkt, maar niet te allen tijde voorkomen. Het 

dicht regelen is geen optie. 

 
 

 

 

Wettelijk kader op hoofdlijnen  

• De jeugdhulp is voorzieningenplicht: De gemeente heeft op grond van de jeugdwet een 

voorzieningenplicht met een eigen beleidsvrijheid. Als eerste geldt het uitgangspunt van de eigen 

kracht van jeugdige en zijn ouders; het college is alleen gehouden een voorziening te treffen als de 

jeugdige en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen. 

• Toegang: De gemeente organiseert wie mag beslissen of en welke voorziening een jeugdige nodig 

heeft. Daarnaast zijn huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten in de nieuwe Jeugdwet een 

eigenstandige toegang naar Zorg voor jeugd. De gemeente maakt daarover afspraken met hen.  

• Kinderrechter: Beslissingen van de Kinderrechter zijn verplichtend voor gemeenten. In die zin is de 

Kinderrechter ook een belangrijke toegang tot een deel van de zorg voor jeugd.  

• Kwaliteitseisen: In de wet worden kwaliteitseisen aan aanbieders van zorg voor jeugd gesteld. 

Denk aan: inzetten van geregistreerde professionals, gebruik van een hulpverleningsplan, 

systematische kwaliteitsbewaking door de aanbieder van zorg voor jeugd en een verklaring 

omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een aanbieder. 

• Waarborgen aan ouders en kinderen: De wet geeft ouders en kinderen expliciet waarborgen. Denk 

aan de verplichte informatie aan jeugdigen en ouders over de te verlenen zorg voor jeugd, het 

toestemmingsvereiste, een effectieve en laagdrempelige klachtenbehandeling, het realiseren van 

medezeggenschap van jeugdigen en hun ouders (cliëntenraad) en het  beroep kunnen doen op een 

onafhankelijke vertrouwenspersoon.  

• Leeftijdsgrens: De Jeugdwet geldt tot het kind 18 jaar is. Daarna valt ondersteuning onder ander 

wettelijk kader WMO, ZVW of AWBZ.  

• Verplichting regionale samenwerking: Gemeenten zijn verplicht samen te werken wanneer dit 

efficiënt en effectief is. De verplichting geldt in ieder geval bij het op te zetten AMHK, de 

jeugdbescherming, de jeugdreclassering, de gesloten zorg voor jeugd (jeugdzorg-plus) en bepaalde 

vormen van gespecialiseerde zorg voor jeugd. 

• Beleidsplan: Gemeenten zijn verplicht periodiek een beleidsplan op te stellen dat richting geeft aan 

het beleid dat zij voert op het gebied van zorg voor jeugd. 

• Verordening: Gemeenten zijn verplicht een verordening vast te stellen over de toewijzing van 

individuele voorzieningen en over de wijze waarop deze voorziening wordt afgestemd met andere 

voorzieningen op het gebied van zorg en onderwijs. Ook moeten hier regels worden opgenomen 

over het toekennen van het persoonsgebonden budget.  
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2.5 Uitgangspunten  

Om onze ambitie waar te maken moeten we de zorg voor jeugd opnieuw vormgeven. De lokale visie 

op deze inrichting is hierin leidend: lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig. Inhoudelijk bewegen 

de vijf Lekstroomgemeenten4 dezelfde richting uit.  

 

Omdat zowel voor inwoners als regionaal georganiseerde partners (onderwijs, zorgaanbieders) 

belangrijk is dat we in de regio eenduidig, consequent en vernieuwend gaan bouwen aan een stelsel 

van zorg voor jeugd, hanteren de gemeenten bij de (lokale) uitwerking dezelfde uitgangspunten. 

Deze vormen de basis bij alle beleidskeuzes die we maken. 

 

Deze uitgangspunten komen voort uit de lokale visie op de transformatie in de gemeente Houten zijn 
deze uitgangspunten op 8 oktober 2013 door de raad vastgesteld. In het kort gaat het om de 
volgende punten: 

2.5.1 Eigen kracht 
Alles is erop gericht het gezin zelf weer in staat te stellen de kinderen veilig en gezond op te laten 
groeien. Professionals bepalen samen met het gezin wat hun inzet moet zijn en wat het gezin of de 
omgeving kan oppakken.  

2.5.2 Regie bij gezin  
De regie ligt bij het gezin. Ook bij meerdere problemen is dit het uitgangspunt. Als ouders 
gedeeltelijk of helemaal niet zelf de regie kunnen voeren, dan kan een professional het gezin hierbij 
ondersteunen.  

2.5.3 Eén gezin, één plan 
Als meerdere hulpverleners bij een gezin betrokken zijn, moeten ze hun plannen op elkaar af 
stemmen om ervoor te zorgen dat hun inspanningen elkaar niet tegenwerken, en gewerkt wordt 
vanuit het welbevinden en de veiligheid van het kind. Het gezin maakt zelf een gezinsplan, eventueel 
met ondersteuning van de professional.  

2.5.4 Kwaliteit staat voorop 
Alle inzet moet bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van het kind. Primair ligt het oordeel 
over de kwaliteit van geboden zorg bij het gezin: zijn de benoemde doelen behaald en is het gezin 
tevreden over het proces?  
 

2.6 Keuzes 

• de afspraak dat een basaal voorzieningenniveau voor de invoering in 2015 beschikbaar en 
functioneel moet zijn en dat we samen met de gemeenten in de regio verder uitwerken wat dat 
betekent; 

• de keuze voor een groeimodel waarin we de transitie en transformatie ontwikkelgericht vorm 
geven. 

  

                                                
4
 Ook de andere regio’s in de provincie Utrecht maken een soortgelijke beweging. Dit is vastgelegd in het bovenregionale 

deel van de transitie-arrangementen.  
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3. (Lokale) infrastructuur en werkwijze 
 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de opgave, de ambitie en de uitgangspunten geschetst waarmee 

we de zorg voor jeugd willen gaan organiseren. In het lokale plan wordt een kwantitatief overzicht 

gegeven van de omvang van de zorg voor jeugd in onze gemeente en in de regio.  

 

Het is binnen deze kaders nu aan de gemeenten om de toegang tot en toeleiding naar de zorg voor 

jeugd te organiseren. Ons uitgangspunt hierbij is om de ondersteuning en zorg dicht bij het gezin te 

organiseren. Hierdoor kan de zorg effectiever en efficiënter georganiseerd worden. Dat doen we 

door de zorg zoveel mogelijk lokaal te organiseren. Dit geldt voor zowel de toegang als de 

ondersteuning en zorgverlening. Het zwaartepunt van het systeem dat we gaan inrichten ligt in de 

lokale infrastructuur. Dit aspect vormt dan ook de kern van het lokale beleidsplan. In dit hoofdstuk 

wordt de gemeenschappelijke beweging geduid, die vanuit Lekstroom wordt voorgestaan. 

 

In de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten zelf bepalen welke vormen van zorg voor jeugd vrij 

toegankelijk zijn. Vanuit het uitgangspunt lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig, betreft de 

inrichting van de toegang een lokale keuze. Afstemming tussen gemeenten over de toeleiding naar 

(boven)regionale zorg is echter noodzakelijk in verband met de samenwerking bij de bovenlokaal 

ingekochte zorg. De Lekstroomgemeenten hebben daarom ten aanzien van de inrichting van de 

toegang op lokaal niveau afgesproken deze in opzet vergelijkbaar te organiseren; hiermee zorgen we 

voor een eenduidige aansluiting tussen de lokale en de regionale uitvoering. In onderstaande 

afbeelding is zichtbaar hoe het veld voor zorg voor jeugd er in hoofdlijnen uit zal zien. De elementen 

in de afbeelding worden in het vervolg van dit hoofdstuk toegelicht. 

 

 
 
Figuur: het toekomstig speelveld van de zorg voor jeugd 
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3.1 De 0e lijn: eigen kracht 

Wij vertrouwen erop dat ouders dagelijks voorzien in de zorg en veiligheid die jeugdigen nodig 

hebben om zich adequaat te ontwikkelen. Van gezinnen wordt verwacht dat zij allereerst zelf de 

verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen situatie voordat zij een beroep doen op professionele 

begeleiding, ondersteuning en zorg. In de regel zullen gezinnen eerst binnen het eigen gezin naar 

oplossingen zoeken bij vragen of problemen. Als zij er niet uitkomen zullen zij vervolgens in hun 

eigen omgeving (familie, buren, vrienden) advies of ondersteuning vragen. Indien ondersteuning 

nodig is, is die ondersteuning erop gericht om het gezin zelf weer in staat te stellen de kinderen veilig 

en gezond op te laten groeien.  

3.1.1 Regie bij gezin  
Als een jeugdige of een gezin een hulpvraag heeft of een betrokkene bij het gezin signaleert dat er 

iets aan de hand is, bepaalt het gezin zelf, eventueel met ondersteuning van een professional, wat 

het gezin of de omgeving kan oppakken om tot een oplossing te komen en wat aanvullend de inzet 

van vrijwilligers of professionals uit de lokale infrastructuur moet zijn. Professionele ondersteuning 

dient zo kort als mogelijk ingezet te worden. Als het nodig is, wordt opgeschaald en zwaardere zorg 

geboden. 

3.1.2 Regie op zorg  
Eén van de uitgangspunten voor de zorg voor jeugd in onze gemeente is dat gezinnen waar mogelijk 

zelf regie voeren op de zorg die zij ontvangen. Dat impliceert ook keuzevrijheid voor de jeugdige of 

het gezin als het gaat om de aanbieders van de benodigde zorg. De invulling van zowel eigen regie als 

keuzevrijheid5 is afhankelijk van de mogelijkheden van het gezin. Een deel van de gezinnen weet zelf 

de weg te vinden naar de meest passende vorm van hulp en zorg en kan zelf de regie voeren over de 

uitvoering van het gezinsplan. Een ander deel heeft hierbij behoefte aan ondersteuning.  

 
‘Alles gaat nu via papier. Dat is zo onpersoonlijk. Zie mensen in ieder geval één keer en vraag ze: wat 
heb je nodig, wil je begeleid worden of niet?’ (Marieke, moeder van Lars – 5 jr., PDD-NOS en 
chromosomale afwijking) 

 

Vanzelfsprekend betekent regie op zorg ook dat ouders kunnen aangeven als zij niet tevreden zijn of 

geen klik hebben met hun eigen hulpverlener en/of het (hulpverlenings-)aanbod. In overleg tussen 

ouders en de hulpverlening zal dan gekeken worden naar een passende oplossing. Dit vraagt in 2014 

nog verdere uitwerking. Keuzevrijheid voor het gezin is niet vrijblijvend, maar gaat gepaard met 

voorwaarden. Deze voorwaarden zullen strikter zijn wanneer sprake is van noodzaak tot individuele 

voorzieningen, dan wanneer sprake is van gebruik van collectieve, algemene voorzieningen. Bij eigen 

regie hoort ook: eigen verantwoordelijkheid. Afhankelijk van de mate van invulling van de eigen 

regie, vindt het afleggen van verantwoording over de behaalde resultaten in meer of mindere mate 

door het gezin zelf plaats: is de ondersteuning en/of zorg effectief geweest?  

 

Aan het uitgangspunt van eigen regie en het streven naar keuzevrijheid zijn grenzen verbonden. 

Allereerst staat de veiligheid van de jeugdige voorop. Als de veiligheid in het geding is, moet soms 

                                                
5
 keuzevrijheid gaat over de keuze van de oplossing, de hulpverlener en/of hulpverlenersinstantie, bijvoorbeeld op 

godsdienstgronden.  
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worden opgetreden tegen de wens van het kind en/of de ouder in. De keuzevrijheid en eigen regie 

worden in deze situaties noodgedwongen beperkt. Daarnaast is sprake van financiële grenzen: met 

het gezin moet worden vastgesteld binnen welk budget men kan kiezen voor een zorgaanbieder. 

Uitgaande van eigen regie en keuzevrijheid heeft het gezin, naar mate van zijn eigen kracht en 

binnen grenzen van veiligheid en budget, zo veel mogelijk inbreng in de keuze voor de hulpverlening.  

De kaders en de vorm van financiering waarbinnen deze keuzevrijheid verder geconcretiseerd 

moeten worden, zal nog verder uitgewerkt worden. 

3.1.3 Regie op informatie  
Als de jeugdigen en hun gezin niet weten wat er over hen wordt vastgelegd of wat  
professionals over hen met elkaar bespreken, kunnen ze onmogelijk de regie op zorg en  
ondersteuning voeren. Het gezin heeft om die reden het recht om invloed uit te kunnen  
oefenen en zicht te houden op wat wordt vastgelegd en besproken.  
 
‘Ik zou ervoor tekenen om mijn verhaal op één plek neer te kunnen leggen. Ik word er zelf elke 

keer ook een beetje verdrietig van: ik word elke keer geconfronteerd.’ (Marieke, moeder van Lars – 
5 jr., PDD-NOS en chromosomale afwijking) 

 
Dat vraagt iets anders van professionals en gezinnen en deze mensen uit de praktijk moeten hiervoor 
gevoel gaan ontwikkelen. Mogelijke dilemma’s hierbij zijn de verschillende beroepseisen waar het 
gaat om het delen van informatie en de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. In de 
uitwerking zal hiermee rekening gehouden moeten worden. De gemeente heeft wel een belangrijke 
rol in het faciliteren van de regie op informatie door het gezin en het mogelijk maken van  
samenwerking tussen professionals door bijvoorbeeld het inrichten van informatiesystemen. 
Met de andere gemeenten in Lekstroom willen wij de komende tijd gaan onderzoeken of de 
gezinsleden in staat gesteld kunnen worden om deze informatie zelf te beheren, bijvoorbeeld te 
bepalen wie hier inzage in heeft. Lokale keuzes met betrekking tot dossierbeheer kunnen van invloed 
zijn op de regionale efficiënte zorgverlening.  
 

3.2 Lokale infrastructuur: basisvoorziening en sociale teams  

Veel gezinnen redden zich goed zonder tussenkomst van hulpverleners. Andere gezinnen hebben 

meer hulp nodig. Waar die hulpvraag ook binnenkomt of wordt gesignaleerd, er moet altijd met een 

brede blik naar de problematiek gekeken worden en van daaruit de verbinding worden gelegd naar 

andere domeinen. Belangrijk is daarbij de verschuiving van de zorg van de 2e naar de 1e en 0e lijn. Dat 

vraagt om investeringen in de lokale infrastructuur. De lokale infrastructuur is het geheel van 

basisvoorzieningen en het sociaal team. 

 

Ook de transitie van de WMO/AWBZ en de Participatiewet zullen (moeten) leiden tot een uitvoering 

waarin sprake is van meer afgestemde en integrale zorg. We hebben immers de ambitie: één gezin, 

één plan. Dat vergt inzet op deskundigheidsbevordering, voldoende capaciteit in de 1e lijn en het 

verbinden van hulpverleners en ondersteuners binnen alle leefdomeinen. Dit geldt zowel voor 

externe partners als de gemeentelijke organisatie. Dit moet tot uiting komen in een eenduidige en 

herkenbare werkwijze die binnen het hele sociale domein wordt toegepast.  
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3.2.1 Toegang en toeleiding: sociaal  team 
Op 1 januari 2015 moet elke gemeente een lokale toegang klaar hebben staan waar 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. Het sociaal team is geen toevoeging aan 

de bestaande hulpverlening, maar komt in de plaats ervan: het sociaal team levert basishulp. Het 

team beschikt over pedagogische en sociaal-maatschappelijke expertise en heeft ook (basis)kennis 

over psychiatrie en kinderen met een beperking of kan die expertise snel inschakelen. Het team is 

actiegericht en versterkt de zelfredzaamheid van opvoeders: het geeft advies hoe het gezin zelf het 

probleem kan aanpakken en het biedt zo nodig praktische ondersteuning vanuit de vereiste 

deskundigheid, zoals opvoedhulp, talentcoaching, hulp bij jeugdoverlast, maar ook intensieve zorg 

voor jeugd.  

 

De ontwikkelopgave om te komen tot een bepaalde vorm van sociale teams is een lokale 

aangelegenheid. In die ontwikkelopgave word binnen de Lekstroom wel samen opgetrokken om 

kennis te kunnen delen en de werkwijze te kunnen afstemmen. 

 

Het team kent de sociale kaart van gemeente waar ze werkt door en door en onderhoudt goede 

banden met vindplaatsen, zoals  scholen, kinderopvang, sportverenigingen en andere voorzieningen 

in de buurt (de 0e lijn). Het team handelt altijd snel: of het nu gaat om advies, lichte hulp of diagnose 

voor zwaardere specialistische hulp. Dat gaat sneller dan nu doordat het team dichtbij gezinnen is 

georganiseerd, doordat professionals elkaar en elkaars deskundigheid kennen en allemaal dezelfde 

brede blik hebben. Het team is geen praatclub of casusoverleg, maar een club van professionals die 

op problemen afgaat, ze aanpakt en daar de ruimte voor krijgt. Pas wanneer het echt nodig is, 

betrekt het sociaal team daar in overleg met het gezin specialisten bij. Iedere lid van een sociaal team 

herkent veiligheidsvraagstukken. Het oordeel of een bepaald hulptraject proportioneel is, ligt bij de 

professional in het sociaal team. Voor een deel van de professionals zal deze nieuwe aanpak als 

cultuuromslag worden ervaren.  

 

“Bureau Jeugdzorg zit nu teveel op afstand. Het contact loopt niet altijd zo lekker, vaak hoor je 
heel lang niks” (Laura, 23 jaar en moeder van een 3 jarige dochter)  

 
Wat onder basishulp valt die rechtstreeks vanuit het team zal worden geleverd, moet – ten dele in de praktijk – nog verder 

uitgewerkt worden. Vooralsnog wordt gedacht aan:  

• alle ambulante hulp, die momenteel al gemeentelijk gefinancierd (zonder indicatie) of vanuit de provincie gefinancierd 

(met indicatie) wordt ingezet;  

• de interne zorgstructuur binnen het onderwijs;  

• het algemeen maatschappelijk werk;  

• gericht jongerenwerk;  

• de gebiedsgerichte hulp bij jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast;  

• huidige provinciale jeugdzorg: de niet-gespecialiseerde dagbehandeling;  

• begeleiding van kinderen met een beperking; 

• risico signalering. 
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3.2.2 Afstemming met maatschappelijke partners en zorgverleners 
Het sociaal team is zowel gericht op ouders en leerlingen die in de gemeente wonen als op de 

verschillende vindplaatsen zoals scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het onderwijs is 

een belangrijke plek voor de jeugd. Het onderwijs ziet vaak de behoefte aan zorg voor jeugd. 

Bovendien is op die plek ook aan de oplossing te werken. Met het onderwijs werken wij die 

specifieke positie nader uit. Het traject rond passend onderwijs6 hangt hiermee nauw samen. 

Voor het sociaal team is het schoolmaatschappelijk werk de vooruitgeschoven post op de school. Het 

gaat er daarbij om de hulpvragen beantwoord te krijgen, die op school, of op ander vindplaatsen 

opgelost kunnen worden. Op dit moment verwijst de schoolmaatschappelijk werker vooral door naar 

organisaties (met hun eigen intake-procedures). In de toekomst werken ze samen met het sociaal 

team.  

 

3.3 Opschalen van zorg 

Als een opvoedvraagstuk te complex is om op eigen kracht of met ‘vrij toegankelijke hulp’ op te 

lossen, zijn er mogelijkheden voor zorg voor jeugd waar een ‘verleningsbeslissing’ voor nodig is. De 

indicatiestellingstrajecten van Bureau Jeugdzorg (BJZ) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor 

jeugdhulp (zoals gezinscoaching) en zorg (zoals residentiële zorg) komen te vervallen. Met de 

ontwikkeling van het sociaal team proberen we zoveel mogelijk zorg te bieden voordat we toekomen 

aan de verleningsbeslissing. In een verleningsbeslissing wordt vastgelegd, op basis van onderzoek 

naar de persoonlijke situatie en de behoefte van de jeugdige, welke zorg wordt toegekend. Het 

nieuwe jeugdstelsel zorgt zo voor versnelling in doorverwijzing van jeugdigen. De komende periode 

benutten we om aan te geven voor welke hulp een verleningsbeslissing nodig is. Dit geldt in ieder 

geval voor de specialistische hulp. Dat sommige vormen van hulp te specialistisch zijn om direct 

vanuit het sociaal team te leveren, wil niet zeggen dat deze hulp ook helemaal buiten het 

gezichtsveld van het sociaal team wordt geboden. In de praktijk zullen gespecialiseerde hulpverleners 

de hulp die zij bieden ook zoveel mogelijk aansluiten bij de dagelijkse omgeving van het gezin. 

Doordat het sociaal team vanuit één gezin, één plan, werkt, houdt ze ook aansluiting bij het gezin als 

er specialistische hulp wordt geboden. Een voorbeeld van dergelijke specialistische zorg wordt in de 

casus hieronder geschetst. 

 

Geduld
7
 

Laura houdt van legoblokjes en van stukjes gekleurd papier. Gewoon om in haar hand te houden en er dan mee 
rond te lopen. Tot niet zo lang geleden kon ze niet zelf aangeven dat ze zo'n blokje of papiertje wilde vasthouden. 
Begeleider Sylvia: "We werken nu met een speciaal systeem met pictogrammen. Als Laura een plaatje van een 
legoblokje aanwijst, weten wij wat zij wil." Het vergt heel veel geduld, maar toch is er op deze manier een kleine 
opening gekomen in Laura's wereld. "Dat vind ik bijzonder van de mensen die met Laura werken," zegt Laura's 
moeder Annelies, "ze gaan altijd uit van wat positief is en ze blijven altijd proberen." 
 
Veiligheid 

"Goedemorgen Laura, goedemorgen Laura, we gaan nu 
de dag beginnen met werken, spelen en ook zingen," 
zingt Sylvia. Laura zit rustig in de kring terwijl ze naar 
haar eigen welkomstliedje luistert. In haar groepje met 
zes andere kinderen met een verstandelijke beperking 
heeft ze haar draai gevonden. "Het is belangrijk voor 
haar dat alles elke dag zoveel mogelijk hetzelfde is," 

                                                
6
 Vanaf 1-8-2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te 

bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
7
 Bron: www.middin.nl 
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vertelt Sylvia. De vaste structuur geeft veiligheid en dat heeft Laura echt nodig. "Want voor kinderen met autisme 
kan de wereld erg onoverzichtelijk en daardoor onveilig zijn." Dus elke ochtend is er bijvoorbeeld een vast 
welkomstliedje voor ieder kind. Laura weet dan: nu begint de dag. 
 
Nieuwe vaardigheden 
Op het kinderdagcentrum is veel aandacht voor leren, nieuwe dingen ontdekken. Dat hoort immers bij het leven, 
ook voor kinderen met een beperking. Daarom gaan Laura en de andere kinderen met de begeleidsters naar 
buiten, ze gymmen, doen spelletjes en oefenen hun nieuwe vaardigheden. "Als Laura niet op al deze manieren 
gestimuleerd werd, zou haar wereld heel wat kleiner zijn," zegt Annelies. 

 
 

We willen met de andere Lekstroomgemeenten een afwegingskader ontwikkelen voor de 

verleningsbeslissing en de inkoop van de specialistische zorg. Het is belangrijk om regionaal hetzelfde 

afwegingskader te hanteren om eenduidige afspraken met zorgaanbieders te kunnen maken en om 

kosten te beheersen. In een gemeentelijke verordening moet worden opgenomen voor welke zorg 

en hulp een verleningsbeslissing nodig is. Op basis van landelijke richtlijnen zal in 2014 de 

verordening opgesteld worden. Tegen deze beslissing is bezwaar en beroep mogelijk.  

 

3.4. Diagnostisch team 

De eerste toegang tot de zorg voor jeugd is, zoals hierboven geschetst, primair een lokale 

aangelegenheid. Niet alle zorg kan echter lokaal worden uitgevoerd of gerealiseerd. De regionale 

samenwerking in  Lekstroom biedt de in de gemeenten werkzame sociale teams de mogelijkheid om 

op te schalen waar nodig. Een relevante vraag is welke mogelijkheden en welk mandaat het sociaal 

team krijgt om eigenstandig de zorg waarvoor een verleningsbeslissing nodig is in te schakelen. Dit 

werken we in 2014 verder uit. 

 

Binnen het lokale sociaal team is de specialistische kennis en expertise om dat goed te kunnen doen 

niet altijd aanwezig. Om die reden zal een (regionaal) diagnostisch team worden samengesteld die 

het sociaal team op afroep bij kan staan.  

 

‘Het zou erg helpen als je wordt ondersteund of geadviseerd in welke organisatie/hulpverlener het 

beste past bij de situatie van jouw kind in plaats van dat je bij de indicatiestelling een lijst met 8 

instellingen krijgt en je het zelf maar moet uitzoeken’ (Caspar, vader van Juliëtte, 3 jr., Ass Autisme 

Spectrum Stoornis) 

In een aantal gevallen zal voor een goede toeleiding naar zorg nodig zijn dat er eerst een diagnose 

wordt gesteld. In gevallen waarin aanvullende inhoudelijke expertise voor het stellen van een 

diagnose noodzakelijk wordt geacht door het sociaal team, krijgt het diagnostisch team een 

aanvullende rol bij het bepalen van de toegang tot zorg. Namelijk in die gevallen waarin een 

verleningsbeslissing nodig is, kan het diagnostisch team bij twijfel door het sociaal team ingeschakeld 

worden om de voorgestelde inzet van niet vrij toegankelijke zorg inhoudelijk mee te beoordelen. Het 

diagnostisch team wijst zelf niet door naar hulp, dat doet het sociaal team op basis van het advies of 

de diagnose. Het op afroep kunnen inschakelen van het diagnostisch team zal de effectiviteit 

vergroten. Het doel is uiteindelijk minder diagnosestellingen en zo minder beroep op zwaardere, 

duurdere zorg. 

De Lekstroomgemeenten willen dit diagnostisch team regionaal vormgeven vanwege efficiency. 

Daarbij wordt bezien of en in hoeverre in het diagnostisch team de expertise op zorg voor jeugd  en 

expertise op het terrein van WMO en AWBZ gecombineerd kunnen worden.  
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3.5. Afstemming met andere doorverwijzende partijen 

Niet alleen het sociaal team, maar ook andere professionals (denk aan huisartsen, artsen 

jeugdgezondheidszorg en medisch specialisten) kunnen op basis van de nieuwe wet naar 

specialistische hulp doorverwijzen. Ook hierover zullen afspraken gemaakt moeten worden. De 

Lekstroomgemeenten zullen in elk geval verplichtende voorwaarden opstellen voor het gebruik van 

de Verwijsindex en de Meldcode Kindermishandeling binnen de overeenkomsten met de lokale, 

regionale en bovenregionale zorgaanbieders en overige instanties. Daarnaast moet door middel van 

goede afstemming met alle maatschappelijke partners een werkwijze ontstaan die zich kenmerkt 

door eenvormigheid en eenduidigheid bij het opschalen naar specialistische zorg én de afstemming 

tussen alle betrokken professionals.  

 

3.6 Veiligheidsketen: drang en dwang 

In de nieuwe Jeugdwet staat dat gemeenten op regionaal niveau samenwerken indien dat 

noodzakelijk is. Dit geldt voor een aantal taken: de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, 

jeugdreclassering, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), 

bepaalde specialistische vormen van zorg, de kindertelefoon en gesloten zorg voor jeugd.  

De inhoudelijke keuzes die ten aanzien hiervan gemaakt zijn, zijn onderstaand toegelicht.  

3.6.1 Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) 
Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld worden 

samengevoegd tot het AMHK. De landelijke beleidslijn ‘aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties’ 

stuurt nu al aan op een intensieve samenwerking tussen de meldpunten. Met de gemeenten in de 

provincie Utrecht spreken we over de invulling van de samenvoeging. Een gebiedsgerichte 

benadering van het AMHK is belangrijk. Het werk van het AMHK verbinden we met de sociale teams. 

3.6.2 Drang- en dwangaanpak  
Gezinnen en jeugdigen kunnen op diverse manieren in aanraking komen met een onveilige 

thuissituatie of ontwikkeling, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van huiselijk geweld of van 

kindermishandeling. Ook kan het zijn dat een jongere met politie en justitie in aanraking komt. Op 

dat moment is het nodig om via ´drang-en-dwang´ de veiligheid van kinderen en resocialisatie van 

criminele jongeren te borgen. Het zou kunnen zijn dat naar aanleiding van deze zorgen een kind 

onder toezicht wordt gesteld of dat er door de kinderrechter een jeugdreclasseringsmaatregel wordt 

uitgesproken. Er zal een aanvullende voorziening worden getroffen om in te kunnen grijpen bij 

zorgen over de veiligheid van het kind. Door deze bevoegdheid niet bij het sociaal team te leggen, 

behoudt het sociaal team haar laagdrempeligheid.  

3.6.3 Veiligheidshuis 
Bij criminele jeugd of voor plegers van huiselijk geweld is het Veiligheidshuis de schakel tussen 

sociaal team en daadwerkelijke ingreep. In het Veiligheidshuis komen gemeente, politie, OM en 

reclassering samen tot een (voorstel aan de rechter voor een) integrale set van straf- en 

zorginterventies die ingrijpen in het levenspatroon van de dader/overlastgever. Goede afstemming 

met het sociaal team versterkt zowel de aanpak van het Veiligheidshuis als die van het sociaal team, 

omdat soms een stok achter de deur nodig is om de noodzakelijke hulp te aanvaarden (drang- en 

dwangaanpak). Zowel de gesteldheid van het kind als de maatschappelijke veiligheid is gebaat bij een 

effectieve combinatie van straf en zorg. Vanuit één gezin, één plan is dit ook geborgd. 
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3.6.4 Hulp bij crisis 
Soms is snelle hulp van groot belang voor de veiligheid van het kind zelf of de situatie thuis. 

Instellingen voor zorg voor jeugd hebben hiervoor een aparte toegang. Zo heeft het huidige BJZ een 

afdeling Spoedeisende Zorg (SEZ). Een team als dit maakt gebruik van crisisopvangplekken bij 

aanbieders van zorg voor jeugd. In het nieuwe jeugdstelsel willen we één duidelijke toegang tot de 

crisisopvang. Dat doen we door middel van een crisisteam dat 24/7 beschikbaar is. Het crisisteam 

opereert bovenregionaal en is verantwoordelijk voor inzet van de crisisopvang. 

3.6.5 Waken voor nieuwe bureaucratie 
Aan de voorkant spreken we uit dat we alles zullen doen om te voorkomen dat er veel nieuwe 

bureaucratische regelgeving in het systeem ontstaat. We weten dat na een drama waarbij kinderen 

betrokken zijn vaak grote bereidheid is om afspraken fundamenteel te wijzigen en weten ook dat dit 

soort calamiteiten helaas nooit 100% te voorkomen is. Het is daarom van groot belang dat we dit 

uitgangspunt overeind houden. Zo is tenslotte ook ons huidige ingewikkelde systeem ontstaan. We 

kiezen nu bewust voor regelarme zorg voor jeugd waarbij het kind en zijn gezin(en niet de regels en 

protocollen) centraal staan en waar de professionals voldoende ruimte hebben om te handelen. Om 

de professional in juridische zin te beschermen zullen we gebruik maken van de bestaande regels en 

jurisprudentie en deze (waar noodzakelijk) aanvullen. Een goede samenwerking en afstemming van 

de medewerkers van het sociaal team en andere betrokken professionals is cruciaal in het 

waarborgen van de veiligheid van kinderen.  

3.7 Escalatiemodel bij stagnerende samenwerking 

In het nieuwe stelsel is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale uitvoeringsstructuur en de 

professionals in en rondom het lokale sociaal team. Als er meerdere partijen betrokken zijn bij een 

gezin voert het team samen met het gezin de regie. Ze sturen op de geboden zorg en zorgen ervoor 

dat de met alle omliggende partijen gemaakte afspraken ook worden nagekomen en tot resultaat 

leiden. Er kunnen situaties zijn waarbij de samenwerking tussen professionals ontoereikend is of 

vastloopt. Als instellingen dit onderling niet binnen een redelijke termijn weten op te lossen, heeft de 

gemeente de verantwoordelijkheid om in te grijpen. Dit in het belang van het organiseren van goede 

zorgverlening aan de kinderen en gezinnen. Het doel is dan het doorbreken van de impasse. Hiertoe 

moet doorzettingsmacht worden georganiseerd. De voorgestelde oplossing hierbij is het inrichten 

van een (regionaal) escalatiemodel. Partijen zoals zorgaanbieders en gemeentelijke diensten dienen 

zich hieraan te committeren. Hiermee kan op instellingsniveau de vastgelopen hulp worden vlot 

getrokken. In dit model moet tenminste worden vastgelegd welke procesvoorwaarden en welk 

inhoudelijk afwegingskader gehanteerd wordt bij ingrijpen. Ook het hiertoe mandateren van een 

functionaris is een belangrijk aandachtspunt. Een dergelijk escalatiemodel is op dit moment nog niet 

uitgewerkt. Ook zijn de voorwaarden waaronder de gemeente wel of niet inhoudelijk mag/moet 

interveniëren in de geboden zorg nog niet vastomlijnd. Analoog aan de uitwerking van de lokale en 

regionale uitvoeringsstructuur in de vorm van sociale teams, een diagnostisch team en alle 

bijbehorende uitvoeringsafspraken met maatschappelijke partners en (zorg)aanbieders zullen de 

kaders voor een eenduidig escalatiemodel in 2014 worden ontwikkeld en beproefd.  

 

NB: Het gaat hierbij niet om situaties waarbij de veiligheid van het kind in het geding is of waarbij het 

gezin ontevreden is over een individuele hulpverlener of zorginstelling. De gemeente wil nadrukkelijk 



 

 

Beleidsplan Zorg voor Jeugd 2014 – 2018 Lekstroom      22 

 

niet treden in de operationele regie van het gezin en professional, maar alleen ondersteunend zijn 

aan het proces als dit vastloopt. 

3.8 Keuzes en ontwikkelopgaven 

3.8.1 Keuzes 

 realiseren van uitgangspunt één gezin, één plan door een eenduidige en herkenbare werkwijze 

die binnen het hele sociaal domein wordt toegepast en die zich kenmerkt door een brede, 

integrale blik; 

 het werken met een of meerdere sociale teams in de gemeente: dit team/deze teams 

speelt/spelen een centrale rol in preventie, toegang en hulp ; 

 regionaal op te trekken bij het vaststellen van de grens tussen regionale en lokale zorg en bij het 

ontwikkelen van een afwegingskader om specialistische zorg in te schakelen. Dit is een 

voorwaarde om samen deze specialistische zorg in te kunnen kopen. Of en in welke mate de 

toegang tot de 2e lijnszorg bij het sociaal team komt te liggen, bepalen we zelf als gemeente; 

 het instellen van een regionaal diagnostisch team als adviseur en klankbord van het sociaal team 

 het inrichten van een informatiesysteem dat het gezin in staat stelt zijn eigen dossier te beheren; 

 het vormgeven van een escalatiemodel zodat bij impasses in de samenwerking tussen partijen 

snel de goede zorg wordt geboden aan gezinnen. 

3.8.2 Ontwikkelopgaven 

 de toegang en toeleiding tot zorg is een lokale aangelegenheid en organiseren we lokaal. In 2014 

gaan we de aanpak en werkwijze van het sociaal team concretiseren; 

 de mogelijkheden voor het in eigen beheer geven van het dossier en financiën aan het gezin en 

hoe dat vorm te geven moet in 2014 verder onderzocht worden. Dit laten we vaststellen door de 

gemeenteraad; 

 de Lekstroomgemeenten formuleren gezamenlijk het kader waarin wordt vastgelegd voor welke 

zorg en hulp een verleningsbeslissing nodig is. Dit kader wordt in de gemeentelijke 

verordeningen opgenomen; 

 de Lekstroomgemeenten ontwikkelen en implementeren in 2014 een escalatiemodel waarin 

wordt vastgelegd onder welke voorwaarden en binnen welk inhoudelijk afwegingskader 

gemeenten kunnen ingrijpen wanneer de uitvoering van de zorg stagneert; 

 als we vanaf 1-1-2015 met onveiligheid van het kind te maken krijgen, moeten we geregeld 

hebben dat er een sluitende veiligheidsketen is. De ontwikkelopgave is om dit efficiënter te 

organiseren en beter aan te laten sluiten bij de lokale infrastructuur; 

 de ambitie om te streven dat in samenwerking met passend onderwijs de ondersteuning op 

school en thuis samenhangend wordt georganiseerd. Dit zal in 2014 een regionaal beslispunt zijn. 
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Wennen aan vrijheid
8
 

Sylvi (18) heeft net afscheid genomen na een jaar op de ‘Vlinders’ te hebben gewoond. Ze trekt tijdelijk in bij haar 

vriend, in afwachting van een eigen kamer. ‘Op mijn 14e ging ik, in overleg met mijn ouders, uit huis omdat het 

niet meer ging. Ik ging op een meidenbehandelgroep wonen. Daar kreeg ik een vriend, die mij in het 

loverboycircuit trok. Mijn gezinsvoogd heeft me daar uit gehaald door me in een gesloten en later besloten 

instelling te plaatsen.  

Toen ik op de ‘Vlinders’ ging wonen moest ik erg wennen aan alle vrijheid die ik opeens had. Ik maakte hier in het 

begin veel misbruik van door me niet aan de regels te houden. Gelukkig werd ik erg goed begeleid door Gerrit. 

Soms zag hij bewust dingen door de vingers. Dat heeft me erg geholpen anders was ik waarschijnlijk weg 

geweest. Na een paar maanden zag ik zelf in dat ik zo niet verder wilde gaan. Gerrit hielp mij om duidelijk te 

krijgen waarom ik dingen op een bepaalde manier doe. Hij liet mij zelf met deze inzichten en oplossingen komen. 

Ik heb ook veel praktische dingen geleerd zoals omgaan met geld en het voeren van een huishouding. Zodra ik 

een eigen kamer heb, krijg ik nog een tijdje ambulante begeleiding van Zandbergen.’ 

 De namen zijn om privacyredenen gefingeerd. 

 

 

 

  

                                                
8
 Bron: www.zandbergen.nl 
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4 Kwaliteit en toezicht  
Hoe het nieuwe stelsel voor zorg voor jeugd er ook uit komt te zien, de waarborg van goede kwaliteit 

van zorg moet altijd gegarandeerd zijn. Het toezien op kwaliteit van zorg zal een kerntaak worden 

voor de gemeente. Hoe we dat precies vormgeven, zullen we de komende maanden (en daarna) 

moeten gaan vinden als we de nieuwe werkwijze gaan ontwikkelen. Maar voorop staat dat alle inzet 

binnen het gezin moet bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van het kind/de kinderen. 

Natuurlijk nemen we daarbij de wettelijke eisen in acht, maar we leggen tegelijk lokaal ook veel meer 

nadruk op de kwaliteitsbeoordeling door het gezin. 

 

4.1. Kwaliteit 

Om de kwaliteit te borgen zijn er eisen bij wet vastgelegd, maar hebben we ook gemeentelijke eisen 

die als voorwaarden voor organisaties en professionals die met kinderen, jongeren en gezinnen 

werken, gelden.  

 

Wettelijke eisen 
Nu zijn er in de wet al de volgende kwaliteitseisen vastgelegd voor alle vormen van zorg voor jeugd, 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering: 

1. verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een aanbieder van zorg voor jeugd, 

uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering; 

2. norm van verantwoorde hulp, inclusief de verplichting om zo nodig geregistreerde professionals in te zetten; 

3. voorschriften omtrent informatie, toestemming, dossiervorming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

4. verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; 

5. meldplicht bij calamiteiten; 

6. meldplicht geweld bij de verlening van zorg voor jeugd. 

 

Specifieke eisen voor gecertificeerde instellingen 
In het nieuwe jeugdstelsel is de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en gesloten zorg voor 

jeugd voorbehouden aan gecertificeerde aanbieders. Gecertificeerde instellingen krijgen extra wettelijke kwaliteitseisen 

opgelegd. Ook voor aanbieders van verblijf en intensieve ambulante zorg voor jeugd in het gedwongen kader gelden de 

extra wettelijke kwaliteitseisen. Deze wettelijke eisen zal de gemeente onder andere kunnen bewaken door ze in de 

contractering als voorwaarden voor financiering te benoemen en hierop bij de verantwoording te checken, de 

toezichthouder van het Rijk controleert de gecertificeerde instellingen op het voldoen aan kwaliteitseisen. 

4.1.1 Het gezin beoordeelt primair de kwaliteit 
We willen op verschillende manieren bepalen of er kwaliteit wordt geleverd:  

1. De kwaliteit wordt bepaald door het gezin; zijn zij tevreden over het proces en zijn de vooraf 

benoemde doelen gerealiseerd? 

2. De professional kan bepalen of er kwaliteit geleverd is; is het resultaat conform vakinhoudelijke 

en/of instellingsmaatstaven behaald? 

3. De gemeente zal als financier en opdrachtgever toetsen of afspraken over inzet en budget zijn 

gerealiseerd. 

 

Primair ligt het oordeel over de kwaliteit van geboden zorg bij het gezin: zijn de benoemde doelen 

behaald en zijn de jeugdige en zijn opvoeders tevreden over het proces? Eén van de doelen zal 

steeds zijn: het gezin kan weer verder op eigen kracht. De veiligheid van het kind is daarbij een 

randvoorwaarde. Een belangrijk kwaliteitskenmerk van professionals is dat zij het gezin kunnen 
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ondersteunen om te komen tot het benoemen van realistische doelen. Professionals hoeven niet 

alleen evidence-based methodes te hanteren: als de aanpak maar past bij de hulpvraag van het gezin 

en helpt bij het realiseren van de doelen. En dat alles binnen het afgesproken budget. 

 

Monitoring op systeemniveau kan aan de hand van objectieve criteria. Zo kan worden bezien of er 

over een langere periode kwalitatief goede resultaten worden behaald. Daarbij spelen 

klanttevredenheid, professioneel behaalde resultaten, gebruik van het budget en objectiveerbare 

maatschappelijke effecten (bijvoorbeeld groeit de jeugd gezonder en veiliger op) een belangrijke rol. 

 

Om dit alles te kunnen monitoren moeten we een systeem inrichten waarin alle parameters samen 

komen, maar waarbij er zo min mogelijk administratieve belasting is ter voorkoming van (nieuwe) 

bureaucratie. Hoe dit systeem moet worden ingericht en welke parameters worden benoemd, moet 

nog verder worden uitgewerkt. Mogelijk kan gebruik worden gemaakt van bestaande 

meetinstrumenten, bijvoorbeeld de NJI- (Nederland Jeugd Instituut) of GGD-monitor. 

 

4.2. Vertrouwenspersoon  

Gemeenten dragen zorg voor de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon voor het hele 

hulpaanbod en gecertificeerde instellingen. Instellingen voor zorg voor jeugd hebben de plicht deze 

vertrouwenspersoon zijn of haar werk te laten doen. Door de verantwoordelijkheid bij de gemeente 

te beleggen, wordt, -meer dan bij instellingen- de onafhankelijkheid gewaarborgd. De taken en 

bevoegdheden van de vertrouwenspersoon worden nog uitgewerkt bij ministeriële regeling.  

 

4.3. Toezicht 

We onderscheiden toezichttaken van het Rijk en taken die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid 

vallen.  

4.3.1 Toezicht door het Rijk 
De landelijke inspectie houdt toezicht op de extra wettelijke kwaliteitseisen bij gecertificeerde 

instellingen, verblijf en intensieve ambulante zorg voor jeugd in het gedwongen kader en 

meldpunten. De gemeenten zullen met de inspectie moeten afspreken hoe de samenwerking zal 

plaatsvinden en hoe kennis en informatie kunnen worden uitgewisseld. 

4.3.2 Toezicht door gemeenten 
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de wettelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen bij 

de overige aanbieders van zorg voor jeugd. De wijze waarop het gemeentelijke toezicht wordt 

vormgegeven is aan ons. De verschillende opties zullen in overleg met de VNG worden uitgewerkt. 

We willen op basis daarvan met de andere Lekstroomgemeenten optrekken en een keuze maken.  

 

4.4 Keuzes en ontwikkelopgaven 

4.4.1 Keuzes: 

 Het uitgangspunt dat bij het bepalen van de kwaliteit de beoordeling van het gezin voorop staat. 

We vinden het belangrijk dat het gezin vindt dat het gestelde doel behaald is en tevreden is over 

het proces. We willen niet alleen meten, maar vooral ook kijken wat er in de praktijk gebeurt. 
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 Het gebruik maken van meetbare criteria om te beoordelen of het systeem effectief en efficiënt 

is en we behalen wat we als gemeente beogen. 

4.4.2 Ontwikkelopgaven 

 De Lekstroomgemeenten onderzoeken in 2014 gezamenlijk hoe de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor toezicht op kwaliteit vorm krijgt. 

 In 2014 worden op systeemniveau objectieve criteria voor toetsing op kwaliteit ontwikkeld. 
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5. Organisatie en Financiën  
 

Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle zorg voor de jeugd. Dat betekent niet dat ze die zorg 

zelf gaan verlenen. Gemeenten maken afspraken met aanbieders van zorg voor de jeugd. In dit 

hoofdstuk worden de keuzes voorgelegd over het schaalniveau waarop die afspraken gemaakt 

worden, de wijze van contracteren en bekostigen, de manier waarop gemeenten de kosten 

verrekenen van zorg die ze samen inkopen en de financiële uitgangspunten.  

 

Er is nog veel onzeker. We moeten nog veel ontdekken in de praktijk. De transformatie van de zorg 

voor de jeugd is een ontwikkeltraject. Daarom hanteren we bij al deze keuzes de volgende 

uitgangspunten: 

 we maken pragmatische keuzes, gericht op continuïteit van zorg in 2015; 

 het zijn voorlopige keuzes die omkeerbaar zijn, als daar aanleiding voor is in de praktijk; 

 de keuzes moeten passende oplossingen bieden voor de zorg voor de jeugd, maar ook ruimte 

bieden voor verbreding naar het sociaal domein. 

  

5.1 Schaalniveau van inkopen 

5.1.1. Wat is een passend schaalniveau om zorg voor de jeugd in te kopen? 
Zorg voor de jeugd moet zoveel mogelijk lokaal worden uitgevoerd. Om goede zorg voor de jeugd te 

kunnen garanderen is het nodig om samen te werken bij de inkoop (of subsidiëring) van zorg voor de 

jeugd. Dit kan regionaal (in Lekstroomverband), bovenregionaal (samen met de vijf andere regio’s in 

de provincie Utrecht) en voor enkele specialistische vormen van jeugdzorg ook landelijk. 

5.1.1 Criteria bij het beoordelen van het gewenste schaalniveau voor inkoop 
 

Criterium Toelichting 

Prijsvoordeel bij grote 

schaal 

Een grote regio heeft marktmacht en kan een betere prijs 

bedingen bij de inkoop. 

Overhead bij 

leveranciers 

Het is voor de leveranciers van zorg efficiënt als gemeenten 

gezamenlijk een contract sluiten. Ze hoeven dan maar één soort 

afspraken te maken over bijvoorbeeld verantwoording, 

kwaliteitseisen en de uitvoering van hun processen. 

Mogelijkheid om 

lokaal beleid uit te 

voeren 

Bij lokale inkoop is de mogelijkheid om specifiek lokaal beleid op 

te nemen groter.  

Lokale 

beschikbaarheid/ 

keuzevrijheid cliënt 

Uitgangspunt is de uitvoering zoveel mogelijk lokaal vorm te geven 

en de cliënt keuzevrijheid te geven. Dit vereist dat aanbieders 

lokaal beschikbaar moeten zijn (waarbij overigens wel regionaal 

ingekocht kan worden).  

Laag volume/het 

aantal kinderen 

Voor bepaalde vormen van zorg (met name residentieel verblijf) is 

het aanbod van kinderen zo laag, dat gemeenten vooraf niet goed 
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kunnen aangeven welk aantal zal worden aangeboden. Dat pleit 

voor gezamenlijk contracteren, omdat de fluctuatie op 

regionaal/provinciaal niveau lager zal zijn.  

Beschikbare zorg Bepaalde vormen van zorg (bijvoorbeeld crisisopvang) is alleen 

bovenregionaal beschikbaar. Deze instellingen bieden standaard 

contracten aan regio’s, waarbinnen nog wel gekozen kan worden 

voor scenario’s. Er is in deze gevallen geen optie om lokaal in te 

kopen, of het wordt heel erg duur. 

5.1.3. Te maken keuzes: op welk schaalniveau contracteren? 
De gemeenten in de provincie Utrecht hebben op basis van deze criteria ter voorbereiding van de 

Transitiearrangementen (gemeente Houten: raadsbesluit  8 oktober 2013) al eerste keuzes gemaakt 

ten aanzien van het schaalniveau van inkopen: 

 

 
De gemeenten blijven de basiszorg die gemeenten nu al financieren, ook in 2015 lokaal inkopen. 

Denk daarbij aan de jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, het maatschappelijk werk en het jongerenwerk. 

In bovenstaand overzicht is sprake van generalistische en specialistische ondersteuning. De grens 

tussen die twee gaat verschuiven door de transformatie die de Lekstroomgemeenten voor ogen 

staat.  

Keuze voor 2015 
Zorg voor de jeugd die in het kader van de Jeugdwet overkomt naar gemeenten en die lokaal wordt 

ingezet door de sociale teams, wordt in 2015 regionaal ingekocht. Daarmee is beschikbaarheid van 

capaciteit van zorg voor de jeugd gegarandeerd. In 2014 moet bepaald worden welk deel van die 

capaciteit wordt ingezet in de sociale teams, in het diagnostisch team of als specialistische hulp 

beschikbaar is voor doorverwijzing door de sociale teams. Dit wordt lokaal bepaald bij de 

ontwikkeling van de sociale teams. Regionaal inkopen biedt daarbij schaalvoordelen. Daarmee 

herbevestigen we de schaalkeuze die gemaakt is ter voorbereiding van het transitiearrangement.  
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Ontwikkelopgaven  
Bij de ontwikkeling van de sociale teams wordt vastgesteld welke zorgvormen in het sociaal team 

worden ingebracht, welke in het diagnostisch team en welke zorg als specialistische zorg beschikbaar 

moet blijven. Op basis van de praktijkervaringen wordt onderzocht  welke zorgvormen die lokaal 

wordt ingezet, regionaal kunnen worden ingekocht.  

 

5.2 Kosten verdelen  

Als gemeenten samen zorg inkopen maken ze afspraken over de verdeling van de kosten van die 

zorg.  

5.2.1. Te maken keuze: kosten afrekenen of verevenen? 
In beginsel zijn er twee manieren om de kosten van zorg voor de jeugd te verdelen: 

 de kosten worden per gemeente afgerekend: iedere gemeenten betaalt voor het gebruik van 

zorg door de eigen inwoners; 

 de kosten worden, op basis van een verdeelsleutel (bijv. aantal jongeren in een gemeente) 

verdeeld over de gemeenten, ongeacht het feitelijk gebruik. 

De overwegingen om één van deze twee vormen toe te passen kan per zorgvorm verschillen.  

5.2.2 Criteria bij het bepalen van de kostenverdeling 
Samengevat kunnen de volgende criteria worden benoemd om te kiezen voor een bepaalde vorm 

van kostenverdeling: 

 Hebben gemeenten invloed op de toeleiding: dat pleit ervoor om een prijsprikkel in te bouwen, 

om de toeleiding te beperken. 

 Gaat het om een voorziening die beperkt beschikbaar is, maar voor alle gemeenten wel altijd 

beschikbaar moet zijn (bijvoorbeeld crisisopvang). Dat pleit ervoor om de kosten evenredig te 

verevenen, zonder rekening te houden met het daadwerkelijk gebruik; de voorziening moet 

namelijk blijven bestaan, ook als gemeenten een jaar toevallig een lager aanbod hebben. 

 Volume/aantal kinderen in relatie tot de kosten per kind. Als het volume laag is, en de kosten per 

kind hoog (bijvoorbeeld residentiële zorg), dan adviseert de VNG om kosten te verevenen. De 

fluctuaties in het aanbod zijn anders een te groot risico voor de kleinere gemeenten en soms ook 

voor regio’s. De VNG hanteert als maatstaf voor sommige zorgvormen (residentieel) een 

minimum van 1 miljoen inwoners; heeft een regio minder inwoners, dan adviseren zij om de 

kosten van die zorg te verevenen. 

5.2.3 Keuzes en ontwikkelopgaven schaalkeuze 

Keuze 
Uitgangspunt is zoveel mogelijk lokaal afrekenen, dus verdeling via het woonplaatsbeginsel (iedere 

gemeente draagt kosten jeugdzorg van de eigen inwoners). Op deze manier wordt een prikkel 

ingebouwd om per gemeente te zorgen voor een zo gering mogelijk beroep op dure zorgvormen.  

Een aantal zorgvormen zullen wel onderling in Lekstroomverband verevend worden. Overwegingen 

hierbij zijn de beschikbaarheid van de voorziening, versus de kosten ervan. Voorbeeld: crisisopvang 

moet er altijd zijn, ook als een bepaalde gemeente er een tijd geen gebruik van heeft hoeven maken. 

De kosten van een dergelijke voorziening met 24-uurs opvang zijn hoog. 
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Ontwikkelopgave  
De Lekstroomgemeenten moeten nog een specifiek besluit nemen over de zorgproducten waarvoor 

de risico’s, op basis van de vastgestelde criteria, worden verevend. Voor die zorgvormen moet dan 

ook een indicator bepaald worden op basis waarvan de kosten worden verrekend. 

 

5.3 Vorm van contractering en bekostiging 

5.3.1 Te maken keuzes: wijze van contractering en bekostiging 
Contractering / subsidiering gaat over de juridische vorm (privaat of publiekrechtelijk) waarin 

zorgaanbieders worden gebonden aan levering van zorg: contracten of subsidies. Beide komt nu voor 

in de zorg voor de jeugd die gedecentraliseerd wordt. Bekostiging gaat over de manier waarop 

zorgaanbieders worden beloond voor hun prestaties. De huidige financiers van de zorg voor de jeugd 

(AWBZ-Jeugdzorg, Zorgverzekeringswet-Jeugdzorg, Provincie, Ministerie V&J) hanteren 

uiteenlopende bekostigingsmodellen voor de taken die worden gedecentraliseerd. Variërend van 

Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) tot Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP) tot een vergoeding per 

traject. 

5.3.2 Overwegingen bij de keuze voor 2015  
Het is vanwege de complexiteit en de beperkt beschikbare invoerperiode voor 2015 praktisch 

onhaalbaar om volledig nieuwe contractvormen te ontwikkelen.  

Omwille van de continuïteit in de zorgverlening is het niet wenselijk om in 2015 grote wijzigingen in 

de contractering en bekostiging door te voeren. 

5.3.3 Keuzes en ontwikkelopgave  

Keuze 
Bij de overname van de zorg kiezen de Lekstroomgemeenten ervoor om in 2015 in beginsel de 

huidige contract- en bekostigingsvormen te continueren. 

Ontwikkelopgave 
In 2014 en 2015 zullen de contract- en bekostigingsvormen worden ontwikkeld voor de periode na 

2015 die bijdragen aan het realiseren van de door de Lekstroomgemeenten beoogde transformatie 

van de zorg voor de jeugd. Zeer waarschijnlijk gaan zorgverzekeraars een deel van de zorg die zij nu 

financieren in 2015 nog inkopen voor gemeenten. We moeten afspraken maken met 

zorgverzekeraars dat zij in de contractonderhandelingen met de aanbieders van jeugd-ggz gaan 

sturen op de beleidsdoelen van de gemeenten. 

 

5.4 Organisatie van de samenwerking 

Gemeenten in Lekstroomverband werken samen bij de inkoop van bepaalde zorgvormen. En de regio 

Lekstroom werkt samen met de andere regio’s in de provincie Utrecht bij de inkoop van de 

bovenregionale zorg.  

5.4.1. Te maken keuze: hoe organiseren we de samenwerking? 
Er zijn verschillende manieren om die samenwerking te organiseren. Hoe ver gaat de samenwerking 

en welke organisatievorm kiezen de Lekstroomgemeenten voor de samenwerking?  
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Vooralsnog is er voor de (bovenregionale) samenwerking geen entiteit in de maak. Regio’s werken 

samen door hun inkoop van bovenregionale zorg af te stemmen.  

5.4.2. Uitgangspunten en overwegingen bij de organisatie van de samenwerking 
De Lekstroomgemeenten hanteren de volgende uitgangspunten bij het bepalen van hun keuze:  

 De samenwerking beperkt zich vooralsnog tot inkoop / subsidiering van zorg.  

 De samenwerkingsvorm moet gezamenlijke contractering mogelijk maken. Overwegingen 

hiervoor zijn:  

o de noodzaak tot bovenregionale afstemming bij de inkoop van bovenregionale zorg; 

o het beperken van de uitvoeringskosten bij gemeenten en aanbieders, mede gelet op het 

grote aantal aanbieders. Hoe lager de uitvoeringskosten, hoe meer geld er beschikbaar is 

voor de zorg; 

o gezamenlijk contracteren is goed mogelijk aangezien het beleid van de deelnemende 

gemeenten grotendeels gelijk is; 

o continuïteit van zorg is groter als gemeenten gebonden zijn aan de samenwerking. 

Gezamenlijk contracteren veronderstelt een juridische entiteit die zelfstandig regionaal kan inkopen. 

 Het betreft inkoop/subsidiering van zorg voor enkel het jaar 2015. 2015 staat in het teken van 

continuïteit van zorg.  

 Integraliteit: er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij delen van de WMO, bijvoorbeeld voor de 

inkoop / subsidiering van dagbesteding. 

 Groeimodel: voor de jaren 2016 en verder wordt bezien of het effectief is om functies toe te 

voegen, bijvoorbeeld monitoring en contractmanagement. Ook wordt voor de jaren 2016 en 

verder bezien welke samenwerkingsvorm de gemeenten structureel in willen zetten. 

5.4.3 Toetsingscriteria voor keuze samenwerkingsvorm 
Mede op basis van de bestuurlijk meegegeven randvoorwaarden aan het Projectteam Facilities 

(opdracht beleidsplan jeugdzorg 17-11-2013) zijn de volgende toetsingscriteria geformuleerd: 

 

Flexibiliteit / omkeerbaarheid Mate waarin in- of uittreden gemakkelijk is en de 

vormgeving kan worden aangepast 

Bestuurlijk en ambtelijk ‘lichte’ 

vormgeving 

Niet te veel bestuurlijke drukte en bureaucratie 

Snelheid Hoe snel kan de organisatie staan? Hoe lang duurt het 

van besluit tot daadwerkelijke uitvoering? 

Initiële kosten Oprichtingskosten 

Legitimatie / eigenaarschap / 

identiteit 

Invloed en zeggenschap (van raden en colleges) van de 

deelnemende gemeenten 

5.4.4 Conclusie na portefeuillehouderoverleg 
Gelet op de voorliggende uitgangspunten, overwegingen en criteria is in het 

portefeuillehouderoverleg van dinsdag 26 november 2013 de voorkeur uitgesproken om als 

samenwerkingsvorm te kiezen voor de centrumgemeente-constructie, via een overeenkomst 

(privaatrechtelijke variant). Dit onder voorbehoud van een fiscale toetsing van de landelijke discussie 

over de BTW-compensatie. 
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De voorkeur gaat uit naar deze constructie vooral op gronden van omkeerbaarheid, bestuurlijke 

drukte, snelheid van oprichting, initiële kosten, geen vormvereisten en de flexibiliteit. Eén en ander 

houdt in dat alle deelnemende gemeenten overeenkomen dat één van hen zich opwerpt als 

centrumgemeente die de inkoop / subsidiëring van zorg voor haar rekening neemt en zij met deze 

centrumgemeente een dienstverleningsovereenkomst sluit waarin de voorwaarden waaronder dit 

gaat gebeuren staan beschreven.  

 

5.5 Financieel kader voor de zorg voor de jeugd  

De financiering van de zorg voor jeugd versimpelt. Dat is althans een belangrijke ambitie van de 

decentralisatie van de zorg voor jeugd naar gemeenten. In de huidige situatie zijn verschillende 

overheden verantwoordelijk voor de financiering van de verschillende vormen van jeugdzorg. Vanaf 

1 januari 2015 komt dit in één hand, namelijk bij gemeenten. Het Rijk vindt dat gemeenten deze 

taken efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren, waardoor hiervoor minder middelen nodig zijn dan 

nu op macroniveau beschikbaar. Op dit moment is nog onduidelijk hoeveel middelen er in 2015 

daadwerkelijk  beschikbaar zijn. Naar verwachting geeft de meicirculaire 2014 duidelijkheid over de 

budgetten die in 2015 voor de zorg voor jeugd beschikbaar zijn. 

5.5.1 Te maken keuze: omgaan met onzekerheid 
De Lekstroomgemeenten hebben de ambitie om de zorg voor jeugd te vernieuwen. Ze willen 

kwalitatief goede zorg voor jeugd bieden. Ondertussen moet de continuïteit van zorg gegarandeerd 

zijn voor gezinnen en kinderen die dat nodig hebben. Instellingen die die zorg bieden mogen dus niet 

omvallen. Het is nog onzeker wat de zorg voor jeugd kost en het is nog niet zeker welk budget 

daarvoor beschikbaar is in 2015. Hoe gaan de Lekstroomgemeenten om met deze onzekerheid? 

5.5.2 Keuze en ontwikkelopgaven 

Keuze 
Gezien deze financiële onzekerheid is het uitgangspunt nu 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.  

Ontwikkelopgaven  
Om deze ambitie te realiseren gaan de Lekstroomgemeenten de volgende instrumenten ontwikkelen 

in 2014: 

 

a. Monitoringsysteem 

In 2014 wordt 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. Zoals hierboven al gezegd is lokaal en 

regionaal sturing op inhoud en kosten goed mogelijk.  
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b. Vernieuwing programmabegroting 

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 lokale begrotingen. Hierdoor kan de 

raad de kaders (prestaties en financiën) stellen en is beter in staat om haar controlerende taak in 

deze omvangrijke decentralisatie-opgave in te vullen. 

 

c. Vernieuwen, rekening houdend met transitiearrangement 

Een aanzienlijk gedeelte van de beschikbare middelen is nodig voor de financiering van de 

transitiearrangementen om daarmee continuïteit van zorg te kunnen garanderen. Hierdoor ligt het 

beschikbare budget voor 2015 grotendeels vast op het moment dat de budgetten overgaan naar 

gemeenten. 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 voor zaken als preventie, signalering, vroeg interventie en 

toeleiding en generalistische ondersteuning (kortdurende zorg). Grafisch ziet dit er als volgt uit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek: toenemende mate van vrijheid om budget te besteden 

 

d. Sturing op inhoud en prestaties van zorgaanbieders 

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. Lokaal kan 

nadrukkelijk ook worden gekozen om in 2014 al extra middelen vrij te maken om te investeren in de 

innovatie, waardoor de (financiële) effecten eerder zichtbaar worden. 

 

e. 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. Het dilemma dat zich hierbij voordoet is dat 

gemeenten zoals gezegd naar verwachting pas in de meicirculaire 2014 betrouwbare 

budgetinformatie krijgen. Zorgaanbieders hebben echter begin 2014 inzicht nodig omdat ze hun 
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organisaties moeten aanpassen / herstructureren. Dit betekent dan ook dat de inhoud van de 

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

begrotingsbehandelingen in de lokale gemeenteraden. In een later stadium zullen er definitieve 

afspraken over de budgetten 2015 worden gemaakt. 

 

f. 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. Hierbij 

kunnen eerst de meest significante risico’s worden benoemd en, gekoppeld hieraan, de impact van 

de risico’s in beeld worden gebracht (kans * gevolg). 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. 

 

5.6 Keuzes en ontwikkelopgaven 

5.6.1 Keuzes: 

 Instemmen met de uitgangspunten om voor 2015 pragmatische keuzes te maken, gericht op 

continuïteit van zorg, die omkeerbaar zijn en ruimte bieden voor verbreding naar het sociaal 

domein. 

 Zorg voor de jeugd die lokaal wordt ingezet door de sociale teams, wordt in 2015 regionaal 

ingekocht.  

 Overigens herbevestigen we de schaalkeuze die gemaakt is ter voorbereiding van het 

transitiearrangement.  

 Zorg die gezamenlijk wordt ingekocht in beginsel  lokaal afrekenen. 

 Instemmen met de criteria op basis waarvan gezamenlijk ingekochte zorgvormen verevend 

zouden kunnen worden.  

 De Lekstroomgemeenten kiezen ervoor om in 2015 in beginsel de huidige contract- en 

bekostigingsvormen te continueren. 

 We kiezen ervoor om in 2015 de samenwerking van inkoop van zorg voor de jeugd te 

organiseren door een centrumgemeente-constructie op basis van overeenkomst tussen de 

Lekstroomgemeenten (onder voorbehoud van fiscale toetsing).  

 De invoering van de jeugdzorg moet plaats vinden binnen de door het Rijk beschikbaar 

gestelde budget. 

5.6.2 Ontwikkelopgaven 

 Op basis van de praktijkervaringen onderzoeken welke zorgvormen die lokaal wordt ingezet 

regionaal kunnen worden ingekocht. 

 Een specifiek besluit nemen over de zorgproducten waarvoor de risico’s, op basis van de 

vastgestelde criteria, worden verrekend. 

 Voor die zorgvormen moet dan ook een indicator bepaald worden op basis waarvan de 

kosten worden verrekend. 
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 In 2014 en 2015 zullen de contract- en bekostigingsvormen worden ontwikkeld voor de 

periode na 2015 die bijdragen aan het realiseren van de door de Lekstroomgemeenten 

beoogde transformatie van de zorg voor de jeugd.  

 Monitoringsysteem voor uitgaven en effecten. 

 Vernieuwing programmabegroting. 

 Vernieuwen van zorg, rekening houdend met transitiearrangement. 

 Sturing op inhoud en prestaties van zorgaanbieders. 

 Voorlopige budgetten vaststellen in het voorjaar van 2014. 

 Risicomanagement ontwikkelen. 
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6. Agenda 2014    
 

Zoals gezegd is er nog veel onduidelijk en onzeker. Daarom werken we volgens een groeimodel. Om 

op 1 januari 2015 klaar te zijn voor de taken en verantwoordelijkheden die op ons afkomen, werken 

we volgens een ontwikkelagenda. Daarmee kiezen we ervoor niet volgens de gebruikelijke 

ontwerpaanpak te werken waarbij het doel en de stappen duidelijk zijn, het veranderproces planbaar 

is en er een duidelijk eindstation is. Bij de ontwikkelgerichte benadering in het groeimodel is de 

richting wel duidelijk, maar worden de te zetten stappen gaandeweg bepaald. Gezien de opgave 

waar we als gemeente de komende jaren voor staan, kiezen we voor een ontwikkelgerichte 

benadering. Het voordeel van deze benadering is dat deze ruimte biedt om in te spelen op 

toekomstige ontwikkelingen die nu nog onbekend of onzeker zijn. Hoewel bij de ontwikkelgerichte 

benadering geen blauwdruk of mijlpalenplanning past, is het wel mogelijk (en nodig!) om te sturen 

op de voortgang. Dat doen we met de ontwikkelagenda: die laat wel zien wat we op de kortere 

termijn (2014) in elke geval moeten regelen, uitwerken en besluiten. Deze agenda is nadrukkelijk niet 

statisch. Als aanpassing nodig blijkt, dan kan dat. 

We maken het onderscheid tussen: 

 de transitie: zorgen dat we de nieuwe taken goed uit kunnen voeren,  

 de transformatie: op een andere manier gaan werken in de zorg voor jeugd, en 

 de besluitvorming: wat moet door wie wanneer worden beslist?  

Aan het einde van dit hoofdstuk is schematisch weergegeven hoe de ontwikkelagenda er voor 2014 

uitziet. Hieronder volgt een toelichting. 

6.1 Transitie: focus op contractering, financiering en organisatie 

Om te zorgen dat we als gemeente onze nieuwe taken goed uit kunnen voeren, moeten we veel 

regelen. De focus ligt voor komend jaar vooral op contractering, financiering en organisatie. 

6.1.1 Contractering 
In navolging van de in oktober 2013 door het college vastgestelde transitiearrangementen zullen in 

het eerste kwartaal van 2014 verdere gesprekken gevoerd moeten worden met de zorgaanbieders. 

Het doel hiervan is om met zorgaanbieders afspraken te maken voor tenminste één jaar over de 

continuïteit van zorg voor de zittende en wachtlijstcliënten. Zo kunnen aanbieders hun organisatie 

daarop inrichten. Hierin willen wij ook afspraken maken over de verschuiving naar lichtere zorg en de 

vernieuwingsinspanningen voor de ombuiging van de zorg voor jeugd. Hierbij willen wij in overleg 

met zorgaanbieders gaan verkennen hoe wij voor de komende jaren afspraken kunnen maken over 

aflopende garantie van budget. Dit om de beweging van ombuigen te ondersteunen (minder volume 

in de zware zorg), maar ook ruimte te creëren voor nieuw aanbod. Dit maakt onderdeel uit van de 

transformatie. 

De gemeenten zullen eind derde kwartaal contracten moeten afsluiten met de zorgaanbieders die 

lokaal, regionaal en bovenregionaal actief zijn. Om dit alles ook goed te kunnen doen hebben wij wel 
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duidelijkheid van het Rijk nodig over de actuele juiste cijfers van het gebruik en het beschikbare 

budget. Om te voorkomen dat instellingen omvallen en in 2015 geen continuïteit van zorg kunnen 

garanderen, zullen we in het eerste kwartaal van 2014, op basis van de dan beschikbare informatie, 

een budgetbrief aan de instellingen sturen waarin we ze inzicht geven in het voorlopige budget in 

2015 voor hun instelling. Dit alles onder voorbehoud van het definitieve budget 2015 en het 

budgetrecht van de raad. Duidelijkheid over het definitieve budget verwachten wij uiteindelijk in de 

meicirculaire 2014. 

6.1.2 Financiering 
Om uiteindelijk tot contractering van de individuele zorgaanbieders te komen moet er in het eerste 

en tweede kwartaal van 2014 gewerkt worden aan de kaders en het systeem voor inkoop. Dit zal 

voor de zomervakantie 2014 moeten staan, om in het derde kwartaal contracten te kunnen afsluiten 

met zorgaanbieders. Hiervoor moet in het eerste kwartaal een start gemaakt worden met het 

organiseren van grip op de cijfers (financiële ruimte versus gebruik zorg). Hierbij zijn wij afhankelijk 

van de informatie van het Rijk en de zorgaanbieders (eventueel via huidige financiers). Er zal nog 

uitgewerkt worden op welke wijze en wie wij de inkoop willen laten regelen. Speciale aandacht 

vraagt de inkoop van de jeugd-ggz, deze zal conform landelijke afspraken nog via de zorgverzekeraars 

lopen. Met hen zullen wij nog afspraken moeten maken. Hierbij moeten wij ook nog verkennen of wij 

voor strategische partners kunnen kiezen, zoals bijvoorbeeld Achmea. 

Dit alles zal moeten leiden tot een keuze voor een wijze van inkoop voor het overgangsjaar 2015 en 

daarna. Dit zal uiteindelijk vertaald moeten worden in het vastleggen van het inkoopbeleid en een 

beschrijving van een bestek. Voor een verdere uitwerking hiervan is een nauwe afstemming/ 

samenwerking nodig van de inhoudelijk betrokken beleidsmedewerkers en de mensen in 

bedrijfsvoering. Deze keuze zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

6.1.3 Organisatie 
In de eerste twee kwartalen van 2014 onderzoeken we wat wij verder willen of moeten inrichten op 

het gebied van het cliëntdossier en verantwoordingssystemen. Dit moet voor de zomervakantie 

afgerond zijn om in het derde kwartaal over te kunnen gaan tot aanschaf en implementatie van de 

ICT-systemen. 

In het derde kwartaal 2014 willen wij de benodigde regelingen op het gebied van 

doelgroepenvervoer, klachtenregeling en vertrouwenspersoon afronden zodat zij op tijd ingevoerd 

kunnen worden. Hierbij moet nog onderzocht worden of voor onderdelen de trekkersrol ergens 

belegd kan worden namens alle gemeenten van de regio Lekstroom. Verder moet bekeken worden 

welke regelingen wij als regio samen willen opstellen en/of uitvoeren of lokaal willen beleggen. 

Rond de zomer kunnen we op basis van de ontwikkelingen in de individuele Lekstroomgemeenten, 

met betrekking tot het beleggen van de toegang naar de niet vrij toegankelijke zorg, vaststellen of er 

een tijdelijke back-up georganiseerd moet worden voor deze toegang (omdat de toegang via sociale 

teams nog onvoldoend ontwikkeld is).  

6.2 Transformatie 

We starten in 2014 met het opstellen van een plan van aanpak voor nieuwe pilots en continuering 

van huidige pilots. Daarbij willen we onze lokale partners, de burgers en de regionale partners 
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betrekken. Dit plan heeft een regionale en een lokale component. Deze pilots zijn erop gericht om de 

lokale infrastructuur te versterken, de nieuwe werkwijze te ontwikkelen en 

deskundigheidsbevordering van professionals. Parallel gaan we in gesprek met Bureau Jeugdzorg om 

te onderzoeken op welke manier de taken die zij nu uitvoert belegd kunnen worden in het nieuwe 

stelsel. Denk daarbij ook aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld SAVE-teams en afspraken over 

jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

 

Daarnaast beginnen we in regionaal verband, op basis van de ervaringen in de pilots, met het 

uitwerken van een gezamenlijk afwegingskader voor zorg waarvoor een verleningsbeslissing nodig is. 

 

In het tweede kwartaal gaan we aan de slag met het voorbereiden van de nieuwe veiligheidsketen. 

We denken daarbij aan: 

 keten in beeld brengen 

 aansluiten veiligheidsketen en zorg keten 

 keuzes maken over regionaal/lokaal deel 

 uitwerken toeleiding AMHK en aansluiting SAVE team 

 

Daarnaast concretiseren we rol en samenstelling van het diagnostisch team. Dit vloeit mede voort 

vanuit de behoefte die de sociale teams in de regio voelen in de pilots. 

 

Tot slot maakt het opstellen van criteria en monitoring van kwaliteit en gebruik van zorgsoorten 

onderdeel uit van de transformatie voor komend jaar. 

 

6.3 Besluitvorming 

Om een goede zorg voor jeugd te organiseren in onze gemeente speelt de gemeenteraad een 

cruciale rol. 2014 is niet alleen het jaar waarin een aantal flinke knopen doorgehakt moet worden, 

maar ook het jaar van de verkiezingen. We zullen de huidige en nieuwe raad zoveel mogelijk 

meenemen in de ontwikkeling. Niet alleen als er besluiten worden genomen, maar vooral ook in de 

aanloop daar naartoe zodat de raad op basis van de juiste informatie tot een afgewogen besluit kan 

komen.





 


