
Decentralisatie van de jeugdzorg 
naar gemeenten 



Wat is de jeugdzorg 

• Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen 
op het gebied van opvoeden en opgroeien

• Preventie, licht ondersteuning tot zeer 
zware specialistische zorg

• Nu 5 domeinen apart georganiseerd



Wat is de jeugdzorg 

De 5 domeinen en enkele voorbeelden
• Huidige taakstelling gemeente: CJG
• Provinciale jeugdzorg: 

opvoedondersteuning, de pleegzorg, de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering,

• De J-GGZ (psychiatrie)
• De AWBZ-zorg voor kinderen met een 

beperking
• De gesloten jeugdzorg



Specifiek voor de jeugdhulp 
• VN verdrag over de rechten van het kind
• Het gaat om kinderen, dat gaat iedereen aan, iedereen 

vindt er iets van
• Het gaat om kinderen in ontwikkeling, dus

– het duiden van een probleem is soms lastig, zeker bij 
jonge kinderen

– het kan gaat om specifieke problemen van een kind 
(beperkingen, stoornissen of een handicap)

– het kan gaan over omgevingsfactoren of een 
combinatie



Specifiek voor de jeugdhulp 

• Het gaat om ondersteunen en soms 
beschermen, 2 boodschappen

• Ouders zelf zijn lang niet altijd de 
vraagsteller, dat betekent iets voor je 
toegang

• Integraal loket is niet zonder meer logisch 
of beter



Specifiek voor aanbieders  

• Bekendheid met partners is wisselend, de 
provinciale jeugdzorg is het meest bekend, 
de AWBZ-aanbieders het minst 

• De J-GGZ valt ook onder de WGBO
• Veel partners zitten nu in een 

concurrerende markt en blijven dat deels
• Flink wat gebruik buiten de regio NML 



Achtergrond van de 
decentralisatie 

• Forse toename gebruik en kosten
• Een versnipperde aanpak
• Verwijscultuur 
• Veel regeldruk en bureaucratie waardoor 

we te laat handelen
• Er is geen sprake van een eenduidige 

toegangspoort





Transformatie
Fundamentele omslag noodzakelijk:
• Aandacht voor het gewone opvoeden: 

normaliseren, minder etiketten
• Minder bureaucratie, minder versnippering 
• Hulp passend bij de vraag, snel en vroeg 
• Gezin centraal, eigen kracht en 

verantwoordelijkheid
• Bredere inzet van hulpverleners 



Transformatie

• Nog meer investeren in preventie
• Investeren in de participerende samenleving en 

de basisvoorzieningen (KO scholen)
• Verplaatsing van (nu versnipperde) expertise 

van 2e lijn naar vrij toegankelijk:
• Eerdere herkenning van problemen
• Multidisciplinaire teams

• Met een andere werkhouding en andere 
opdracht



De toekomst …..
het fundament

Participerende samenleving



De toekomst …..
De basisvoorzieningen

Participerende samenleving

Basisvoorzieningen JGZ, Onderwijs, kinderopvang, welzijn, 
huisarts, 1ste lijnsgezondheidszorg, sociale teams

Basisvoorzieningen bieden:
Hun reguliere aanbod (incl voorlichting, advies, 
versterken eigen kracht, stimuleren sociaal 
netwerk en activiteiten als sport, scouting 
etcetera)
Preventieve programma’s
Consulteren bij vragen het Jeugd&gezinsteam
Indien pedagogische/psychologische hulp nodig 
is die de reguliere werkzaamheden overstijgen 
schakelen ouders zelf of met steun van 
basisvoorzieningen, het jeugd&gezinsteam in.



De toekomst …..
Het jeugd&gezinsteam

Participerende samenleving

Basisvoorzieningen

Jeugd&gezinswerkers bieden:
•Consultatie en advies aan basisvoorzieningen
•Gezinsbegeleiding & pedagogische en psychologische jeugdhulp
(kort/lang/intensief/extensief)
•Werken met 1Gezin1Plan
•Schakelen daarbij zonodig rechtstreeks specialisten in
•Schakelen zonodig Raad in, werken samen met gedwongen hulp
Teams met handelingsruimte:
•samen brede expertise opvoeden en opgroeien in moeilijke 
omstandigheden (nu versnipperd over MW, MEE, Toegang BJZ, 
jeugd&opvoedhulp, jeugd‐ggz, OBC’s/VG‐sector)
•ingebed in de basisvoorzieningen
•ruime kaders en verantwoordelijkheid
•stevige coaching

Gebiedsgericht team 

Jeugd&gezinswerkers 
bij het CJG



De toekomst ….
Het jeugdstelsel 

Participerende samenleving

Basisvoorzieningen

CJG (preventie, 
informatie, ambulante 

ondersteuning, 
toegang)

1Gezin1Plan met:
Gezin, sociaal netwerk, basisvoorzieningen, 

specialisten, jeugdbescherming, Volwassenzorg
Gemeentelijke voorzieningen (WMO, W&I, Schuldhulp),

sociale teams, woningbouw

Specialistische 
expertise

Hulp in 
gedwongen 

kader



Centrum voor Jeugd en Gezin

• Preventie, informatie en advies
• Consultatie en ondersteuning aan alle 

basisvoorzieningen
• Ambulante hulpverleners, 10fte op 20.000 

inwoners (verschuiving formatie, 
groeimodel)

• Zelfstandige onder de vlag van AMW-ML



Vastgesteld beleid 
Vastgestelde door 7 gemeenteraden:
• Visienota jeugdhulp 
• Beleidsplan jeugdhulp 2014-2016
Vastgesteld door de 7 colleges
• Uitvoeringsplan CJG 2014-2015
• CJG taken onderbrengen bij het AMW-ML



Nog enkele feiten 
• Zorgcontinuiteit
• Er komt geen integrale kaartenbak met 

gegevens van huishoudens die én Wmo-
zorg én jeugdhulp én bijstand krijgen

• Zorggebruik en kosten zijn niet 100% 
inzichtelijk

• Een kwart van het budget gaat naar 
persoonsgebonden budgetten



Wat gaan we doen 

• Participerende samenleving stimuleren 
• Investeren in preventie en signalering
• CJG onderbrengen bij het AMW-ML
• Teams van CJG gefaseerd uitbouwen
• Verordening opstellen 
• Regeling persoongebonden budget 



Vragen?


