Inventarisatienota Jeugdhulp
September 2013
Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert
Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond
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Samenvatting
Taakstelling aan gemeenten
In deze inventarisatienota wordt ingezoomd op de decentralisatie van de jeugdzorg en alle
onderdelen uit de AWBZ die betrekking hebben op jeugd en onder de verantwoordelijkheid van
gemeenten gaan vallen. Gemeenten moeten zich gaan toeleggen op zorg en hulpverlening, een voor
gemeenten grotendeels nog onbekend terrein in aansluiting op de preventieve taken die gemeenten al
hadden. De inventarisatie geeft basisinformatie over deze ontwikkeling en kent drie beschrijvende
onderdelen: de situatie van de huidige jeugdzorg, de nieuwe situatie en de startpositie van de 2
subregio’s in Midden-Limburg.
Huidige jeugdzorg
Er wordt gestart met een beschrijving van de huidige jeugdzorg bestaande uit:
- de pedagogische basisvoorzieningen;
e
- de 1 lijns jeugdzorg (vrijtoegankelijk) zoals het CJG en (school)maatschappelijk werk;
e
- bureau jeugdzorg met de taakstelling indicatie voor de 2 lijn;
e
- de 2 lijn jeugdzorg: alle gespecialiseerde jeugdzorg waarvoor een indicatie nodig is.
Alle hierin voorkomende vormen van jeugdhulp worden vervolgens toegelicht: preventie, ambulante
hulp, persoonlijke verzorging, daghulp, verblijf 24 uur, pleegzorg en acute hulp.
Aansluitend worden alle “aanpalende” voorzieningen toegelicht. Het gaat hier om functies en taken die
niet specifiek onder genoemde hulpvormen vallen, maar wel een verantwoordelijkheid van
gemeenten worden. Het gaat hier om:
- de jeugdbescherming en de jeugdreclassering;
- het advies-en meldpunt kindermishandeling;
- de kindertelefoon;
- Servicepunt JZ en stichting jeugdzorgvragers;
- de jeugdmonitor;
- het advies-en klachtenbureau jeugdzorg;
- de Nederlandse vereniging voor pleeggezinnen;
- bestaande cliëntenraden.
Tot slot worden, voor wat betreft de huidige situatie, de taakstelling van de huidige financiers van de
nieuwe taken toegelicht: de provincie, de landelijke overheid, het zorgkantoor en de zorgverzekeraar.
Nieuwe situatie
Het nieuwe stelsel kent door één wettelijk kader en één integrale financieringssysteem voor jeugdhulp
meer doelmatigheid. Dit maakt integrale hulp in het geval van meervoudige problematiek beter
mogelijk: 1 Gezin, 1Plan, 1 Regisseur. Met de verschuiving van alle jeugdhulp naar gemeenten wil het
kabinet er onder meer voor zorgen dat het stelsel eenvoudiger wordt en beter aansluit bij de eigen
kracht van gezinnen. Door versterking van preventie en “lichtere” vormen van hulp is het de bedoeling
dat er minder beroep gedaan wordt op de specialistische zorg. De wettelijke basis voor de nieuwe
situatie wordt gelegd in een nieuwe jeugdwet die de oude wetgeving vervangt. De highlights van de
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nieuwe wet zoals tot nu toe bekend ( ) worden in dit onderdeel toegelicht.
Om de nieuwe taken uit te kunnen voeren ontvangen gemeenten per 1 januari 2015 een macrobudget
voor jeugdhulp in het gemeentefonds. Voor het ingangsjaar 2015 zullen gemeenten binnen dit budget
overgangsmaatregelen moeten treffen met partners om continuïteit van zorg te garanderen.
De decentralisatie van de jeugdzorg hangt samen met verschillende andere grootschalige
veranderingen zoals de invoering van passend onderwijs en de basis GGZ en de overheveling van
AWBZ taken naar de Wmo. Gemeenten slaan hun handen ineen bij het organiseren van deze grote
en complexe veranderingen. In dit onderdeel worden voor hiervoor mogelijke samenwerkingsmodellen
en schaalgrootten voor inkoop beschreven.
Startpositie.
In de afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen op het gebied van preventief jeugdbeleid
gezamenlijk vormgegeven vanuit subregio’s Midden-Limburg Oost en West, zoals Triple P,
1Gezin1Plan en de verwijsindex. In beide subregio’s zijn in aanloop naar de transitie
(start)documenten opgesteld waarin de basisrichting bepaald is. Uitgangspunten, ambitie en visie uit
deze notities komen overeen en maken het voorbereiden van gezamenlijke inkoop in de regio MiddenLimburg mogelijk. In beide regio’s zijn inmiddels op basis van de vastgestelde documenten pilots
gestart of in voorbereiding. Parallel hieraan is er een gezamenlijke proces in gang gezet waarbij
gebruikers, professionals en managers van instellingen betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding en
in de toekomst betrokken worden.
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Behandeling in Tweede Kamer vindt naar verwachting in juli 2013 plaats.
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1. Inleiding
Het nieuwe kabinet geeft in haar regeerakkoord een vervolg aan de decentralisaties. Onder het motto
Eén gezin, één plan, één regisseur vinden er in het sociale domein drie decentralisaties plaats:
de invoering van de Participatiewet;
de decentralisatie van taken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
en de decentralisatie van vrijwel de volledige Jeugdzorg.
In deze inventarisatienota zoomen we in op de decentralisatie van de Jeugdzorg en alle onderdelen
uit de AWBZ die betrekking hebben op jeugd. Een enorme operatie ligt in het verschiet. Gemeenten
moeten zich gaan toeleggen op zorg en hulpverlening, een voor de gemeente grotendeels nog
onbekend terrein in aansluiting op de preventieve taken die gemeenten al hadden. In de nieuwe wet
wordt niet meer gesproken over jeugdzorg, maar over jeugdhulp. In deze nota gebruiken we
jeugdzorg bij de beschrijving van de oude situatie en jeugdhulp daar waar het gaat om de nieuwe
situatie na de transitie.
Jeugdhulp heeft tot doel om bij te dragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling, participatie en
burgerschap van een jongere/kind binnen een gezin/systeem. Bij de inrichting van deze taak willen de
gemeenten aansluiten bij de zorgbehoefte. Gemeenten staan daarmee voor een opgave om de
dienstverlening op een totaal andere manier te organiseren, tegen de achtergrond van in omvang en
complexiteit toenemende hulpvragen en fors krimpende budgetten.
De nota schetst een beeld van de zorg/hulp en doelgroepen die, voor zover bekend op het moment
van vaststelling (juni 2013), overgaan naar de nieuwe jeugdwet. Ook wordt inzicht gegeven in de
conceptwet, de huidige wijzen van financiering, de samenwerking met gemeenten en landelijke
richtlijnen.
2

Dit alles wordt beschreven terwijl verschillende zaken landelijk nog onduidelijk zijn . Het is gezien de
beoogde invoeringsdatum van de wet (2015) niet mogelijk te wachten op de ideale situatie waarin alle
contouren bekend zijn. Gemeenten gaan en moeten door. We kiezen hierbij voor een gezamenlijke
aanpak Midden-Limburgse schaalgrootte gebaseerd op de 2 subregios’s Oost en West. Vanuit
efficiency en duidelijkheid voor de burger. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van
instellingen ten aanzien van schaalgrootte. Deze samenwerking is inhoudelijk mogelijk op basis van
overeenkomstige uitgangspunten zoals eerder vastgelegd in Midden-Limburg Oost (Echt-Susteren,
Maasgouw, Roerdalen en Roermond) en West (Leudal, Nederweert, Weert). De voorbereidingen in
beide subregio’s komen in deze nota samen. We bouwen hiermee voort op de reeds bestaande
praktische samenwerking op Midden-Limburgs niveau op het gebied van het preventief jeugdbeleid
(verwijsindex, 1Gezin,1Plan, Centrum voor Jeugd en Gezin/CJG en Triple P) en bouwen dit uit naar
de nieuwe verantwoordelijkheden die op ons afkomen.
Totstandkoming nota
In aanloop naar de inventarisatienota hebben op Noord- en Midden-Limburgse schaal in 2012
kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met voor gemeenten nieuwe partners. Vervolgens zijn in
Midden-Limburg in de periode januari tot april 2013 bijeenkomsten georganiseerd voor gebruikers,
professionals en de managers van partners in de jeugdhulp. De belangstelling, opkomst en de
reacties op de bijeenkomsten waren positief en hebben veel input opgeleverd. De input vormt een
basis voor deze nota, daarnaast baseren we de nota op verschillende landelijk verschenen
3
documenten en heeft een adviesbureau in opdracht van de gemeenten een analyse van cijfermatige
gegevens op Midden-Limburgs niveau gemaakt.
De transitie moet op 1 januari 2015 zijn afgerond. Het transformatieproces heeft geen duidelijke starten einddatum maar is een geleidelijk proces van verbetering. Deels is deze transformatie al aan de
gang, deels zullen gemeenten dat als onderdeel van de transitie doen – bijvoorbeeld door de toegang
tot hulp voor nieuwe gevallen vorm te geven – deels is dat een proces van verandering van cultuur en
werkwijze dat zich in de jaren na 1 januari 2015 voltrekt. Alle actoren in het jeugdveld moeten hier
samen afspraken over maken.
De inventarisatienota vormt de basis voor de gezamenlijke visienota, waarin we richtinggevende
keuzes voor het nieuwe jeugdstelsel voorleggen. In de loop van de tijd zullen we de inhoud
aanpassen aan definitieve wetgeving en richtlijnen,. Er is sprake van een groeimodel dat uiteindelijk
moet leiden tot gezamenlijke afspraken met het jeugdveld over het nieuwe jeugdstelsel.
2

Eerste Rapportage Transitiecommissie
De overgang van AWBZ begeleiding jeugd naar de wet op de jeugdzorg is recent, er zijn nog niet veel landelijke documenten
over verschenen. Deze vertaling is ambtelijk gemaakt,
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Huidige situatie
2. Schets van de huidige situatie.
Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeentelijke
verantwoordelijkheid voor preventief jeugdbeleid wordt hiermee uitgebreid met de huidige taakstelling
voor provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg voor
jeugdigen (jeugd ggz), zorg voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking, gedeeltelijke zorg
voor jeugdige met een chronische ziekte, lichamelijke of zintuiglijke beperking en jeugdbescherming
en jeugdreclassering.
In dit hoofdstuk beschrijven we het huidige systeem en de hulpverleningsvormen vanuit de nieuwe
wet: wat komt over naar de Jeugdwet? Het geheel aan zorg en begeleiding waarvoor gemeenten na
de transitie verantwoordelijk zijn noemen we in deze nota jeugdhulp. Het is een verzamelbegrip voor
alles wat met ondersteuning van ouders en jeugdigen te maken heeft bij opvoeden en opgroeien en
overkomt naar gemeenten of al een taak van de gemeente is. Van relatief lichte vrijwillige
ondersteuning (CJG) tot vormen van begeleiding en behandeling en gedwongen ondersteuning voor
4
jeugdigen tot 18 jaar.
Voor de beschrijving van de huidige jeugdzorg is de indeling pedagogische basisvoorzieningen (nulde
lijn), eerste lijn en tweede lijn aangehouden. Naast een algemene beschrijving worden de financiers,
aanbieders en toegangspoort beschreven. In bijlage 1 staan de (jeugd)zorgaanbieder uit de regio
Noord- en Midden Limburg beschreven. In bijlage 2 staan kengetallen opgenomen over het gebruik
van de jeugdzorg.
Bij het opstellen van dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van het rapport “Werk in uitvoering “ van het
Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Hieraan hebben we de verschillende vormen van AWBZ begeleiding
en de toegang tot deze voorziening via het CIZ toegevoegd. Schematisch gezien ziet de hulp die
overgaat of al bij gemeenten ligt er als volgt uit:

4
Indien de geindiceerde zorg voor een kind een half jaar voorafgaand aan het 18e jaar start kan deze doorlopen na 18. In het
kader van JR en JB kan dit tot en met 23 jaar.
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2.1 Pedagogische basisvoorzieningen
De pedagogische basisvoorzieningen worden ook wel de nulde lijn genoemd. Dit zijn de plaatsen
waar het “gewone opvoeden en opgroeien” plaatsvindt: thuis, het netwerk rondom gezinnen, het
kinderdagverblijf, de scholen, de verenigingen, speelplaatsen, de jongerenaccommodaties etc.
Strikt genomen zijn de pedagogische basisvoorzieningen geen deel van de jeugdzorg maar de
kwaliteit van de basisvoorzieningen is van invloed op de jeugdzorg. De basisvoorzieningen kunnen
een belangrijke rol vervullen in het voorkomen dat alledaagse opvoedingsvragen en problemen
ontsporen en is veelal een lokale aangelegenheid. Het zijn de plekken waar veel aan preventie
gedaan kan worden. De gemeente is verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid en van de
gemeente wordt verwacht regie te voeren op de samenhang.
Financiers en aanbieders: landelijke overheid (onderwijs), gemeenten (peuterspeelzalen,
onderwijshuisvesting, jeugdaccommodaties, speelplaatsen, subsidiebeleid jeugdverenigingen, het
welzijnswerk (deels eerste lijn), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG-deels eerste lijn) etc
Toegang: Er is sprake van vrije toegang (collectieve voorzieningen).
2.2 Eerste lijn
Eerste lijnshulp is meestal vrij toegankelijk, (meestal laagdrempelige) hulp waar iedereen gebruik van
kanmaken. Er wordt informatie en advies, opvoed- en opgroeiondersteuning geboden en licht
pedagogische hulp. De belangrijkste aanbieders zijn de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, het centrum
voor jeugd en gezin (deels nulde lijn), welzijnswerk (deels nulde lijn), (school)maatschappelijk werk,
verslavingspreventie, ggz preventie, de verloskundigen en de eerste lijns ggz-hulpverlening
Een bijzondere positie heeft de eerstelijns psychologische zorg. Dit betreft kortdurende behandeling
van lichte, niet complexe psychologische problemen, zoals angst, depressie en opvoedproblemen.
Deze vorm van hulp is alleen toegankelijk met een verwijzing van de huisarts.
Financiers: (centrum) gemeente en zorgverzekeraar. Eerstelijns psychologische zorg is op dit moment
nog onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. Afhankelijk van de polis kan er sprake zijn
van een eigen bijdrage en is het aantal zittingen is gelimiteerd.
Aanbieders: GGD Limburg Noord (Jeugdgezondheidszorg), CJG (samenwerkingsverband), Vincent
van Gogh, MEE, het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg. Eerstelijns psychologische
zorg wordt veelal aangeboden door particuliere praktijken: professionals die eerstelijns
psychologische zorg aanbieden zijn beroeps geregistreerde psychologen en orthopedagogen, zie
bijlage 3).
Toegang: Er is sprake van vrije toegang (collectieve voorzieningen). De huisarts verwijst vaak door.
e

2.3 Snijvlak eerste en 2 lijn: Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg (BJZ) bevindt zich op het snijvlak van de eerste en de tweede lijn met haar functie
5
van functie toegangspoort (indicatiestelling) . De jeugdbescherming, jeugdreclassering en het adviesen meldpunt kindermishandeling zijn ook vormen van jeugdhulp die geboden wordt door BJZ, maar
deze worden verderop beschreven in paragraaf 2.6.
Bureau Jeugdzorg is de huidige toegang tot de specialistische jeugd- en
opvoedhulp(jeugdhulpverlening) en de jeugd-GGZ. Hiertoe biedt men
“vraagverheldering en activering” en diagnostiek. Indien BJZ
specialistische zorg wil inzetten wordt met ouders en de specialist
besproken wat nodig is (zorgmatching). Ook onderdeel van de
toegangspoort is het doen van onderzoek nadat een zorgmelding is
binnengekomen. Een zorgmelding kan gedaan worden door een
professional die zich zorgen maakt over het welbevinden van een kind
waarbij er (onvoldoende) overeenstemming is met de ouders. Indien bij
een zorgmelding mogelijk sprake is van fysieke kindermishandeling,
seksueel misbruik of ongeboren kinderen gaat de melding direct naar het
advies- en meldpunt kindermishandeling/AMK (zie 2.6.3).

De Raad v Kinderbescherming
onderzoekt of gedwongen
hulpverlening noodzakelijk is,
regelt ouderlijk gezag en
omgangsrecht bij scheidingen,
en houdt toezicht op de
procesgang van een
minderjarige verdachte. De
Raad is en blijft een
verantwoordelijkheid van het
ministerie. Toeleiding naar de
Raad valt wel binnen het
gemeentelijk domein en is een
belangrijke ketenpartner.

5

Door recente bezuinigingen is de functie toegang van BJZ al sterk aan het veranderen. Deze veranderingen zijn dermate
dynamisch dat ze niet meegenomen zijn in deze nota.
8/34

2.4 Tweede lijn
Tweede lijns(jeugd)zorg is gespecialiseerde zorg die niet vrij toegankelijk is maar waarvoor een
indicatie van Bureau Jeugdzorg of het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of een verwijzing van een
arts nodig is. Binnen het huidige stelsel kennen we verschillende domeinen van specialisaties,
meestal heeft elk domein nu nog een eigen financier. In deze paragraaf worden de verschillende
domeinen beschreven.
2.4.1 Jeugd- en opvoedhulp
Deze sector werd in het verleden ook wel jeugdhulpverlening genoemd. Jeugd- en opvoedhulp richten
zich op jeugdigen en hun opvoeders met relatieve zware problemen bij opvoeden en opgroeien. De
problemen uiten zich meestal in gedragsproblemen,opstandig gedrag en ruzies, emotionele
problemen, tekorten in sociale competenties, druk gedrag, vaak in combinatie met
opvoedingsproblemen.
Financier: Provincie Limburg (doeluitkering van het Rijk)
Aanbieder: Rubicon en de Mutsaersstichting
Toegang: Voor het verkrijgen van Jeugd- en opvoedhulp is een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig
2.4.2 Jeugdzorgplus
Een apart onderdeel is de gesloten jeugdzorg, jeugdzorg Plus. Bij een gesloten plaatsing is de
veiligheid van een jeugdige of de omgeving in het geding. Gesloten plaatsing voor
een bepaalde periode is dan noodzakelijk. Binnen de gesloten setting vindt begeleiding en
behandeling plaats..
Financier: Middelen ministerie VWS,
Aanbieder (provinciaal): Icarus (Cadier en Keer
Toegang Voor plaatsing in de gesloten jeugdzorg wordt een zorgvuldige procedure gevolgd. De GZpsycholoog van BJZ geeft een indicatie en advies aan de rechtbank. Vervolgens dient er altijd een
uitspraak van de rechter (beschikking machtiging gesloten uithuisplaatsing) te zijn afgegeven. Bij
uithuisplaatsing in een jeugdzorgplusinstelling is er altijd sprake
Enkele feiten
van een voorlopige onder toezichtstelling of een
[rapport CIZ: wie is de cliënt?]
ondertoezichtstelling.
-

2.4.3 Jeugd GGZ
De jeugd-GGZ biedt hulp aan jeugdigen met psychiatrische
stoornissen en psychische problemen zoals autisme, ADHD,
eetstoornissen, depressiviteit, verslaving, angststoornissen en
gedragsstoornissen. De ggz-instellingen bieden
preventieprogramma’s, eerstelijns-ggz, ambulante zorg, kort en
langdurig verblijf. Ongeveer de helft van de cliënten zijn de
ouders. Voor ggz-hulp is een indicatie nodig van BJZ of een
verwijzing van een arts. In plaats van zorg in natura kan er ook
een persoonsgebonden budget (PGB) worden uitgekeerd.
Financiers: Middelen zorgverzekeraar bij hulp korter dan 1 jaar,
middelen GGZ begeleiding jeugd AWBZ.
Middelen awbz bij hulp langer dan 1 jaar
Aanbieders: de Mutsaersstichting, Buro van Roosmalen,
Vincent van Gogh, Riagg-zuid, PGZ , Mondriaangroep en PSW
6
junior . Daarnaast zijn er vele zelfstandige aanbieders (zie
bijlage 4)
Toegang: BJZ en huisarts.
2.4.4 Hulp voor jeugd met Verstandelijke Beperking
Begeleiding individueel voor kinderen met een verstandelijke
handicap kan worden ingezet bij het aanleren van structuur, het
ondersteunen bij praktische vaardigheden en het bieden van
toezicht. Indicaties zijn: begeleiding groep, behandeling
individueel, persoonlijke verzorging en verblijf tijdelijk,

6

-

-

-

-

-

In 2012 waren er in Nederland bijna
50.000 kinderen met een indicatie voor
zorg uit de AWBZ.
Ongeveer 6% van alle personen die in
Nederland een indicatie hebben voor
AWBZ-zorg is jonger dan 18 jaar. Bijna
80% van deze kinderen woont bij de
ouders thuis.
De grootste groep (ruim 82%) bestaat uit
kinderen met een verstandelijke
handicap.
Bijna al deze kinderen gaan al op jonge
leeftijd naar de kinderdagbehandeling
groep of de kinderdagbesteding.
Een deel van hen gaat op 5- of 6-jarige
leeftijd naar het speciaal onderwijs (NB
link met passend onderwijs). Anderen
blijven op de dagbehandeling- of
besteding tot zij 20 jaar zijn. Daarna volgt
voor hen de dagbesteding voor
volwassenen, begeleid werken of werken
binnen de sociale werkvoorziening (link
met Wmo en participatie wet).
Deze kinderen hebben meestal hulp en
ondersteuning nodig bij de persoonlijke
verzorging. Persoonlijke verzorging is
een taak die alle ouders voor hun
kinderen op zich nemen. Daarom kunnen
kinderen hiervoor alleen een indicatie
krijgen als de benodigde zorg veel groter
is dan bij leeftijdsgenootjes gebruikelijk
is.

PSW Junior werkt met 2 soorten indicaties: CIZ (IQ < 70; grondslag VB) en BJZ (IQ > 70; grondslag jeugd ggz). De IQ knip is
niet hard, maar een grijs gebied, afhankelijk van bijkomende problematiek.
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Binnen de hulp voor jeugd met een verstandelijke beperking hoort ook de groep met een (licht)
verstandelijke beperking (L)VB. In Nederland heeft 1 op de 6 kinderen een iQ score tussen 50 en 85.
7
. Van deze groep heeft iets meer dan de helft te maken met bijkomende problematiek op meerdere
probleemgebieden (leer- en opvoedingsproblemen, ernstige gedragsproblemen, verslaving of
psychiatrische problemen). De ernst van de problemen is niet zozeer de verstandelijke beperking
maar meer de complexiteit van factoren. Landelijk wordt vanuit orthopedagogische behandelcentra
(OBC) en Multifunctionele centra (samenwerkingsverbanden tussen een OBC en een GGZ aanbieder)
hulp geboden.
Financiers: zorgkantoor (AWBZ)
Aanbieder (provinciaal): Koraalgroep (Gastenhof), PSW, Daelzicht, PGZ
Toegang: CIZ
2.4.5 Hulp voor kinderen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte (somatiek)
Bij kinderen met een aangeboren ziekte of stoornis bestaat de belangrijkste zorg uit de functie
verpleging (langdurige opname). Deze functie gaat niet binnen de Jeugdwet vallen en blijft AWBZ.
In goede perioden bezoekt deze groep het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Bij kinderen
met een lichamelijke handicap is naast verpleging vaak aanvullend begeleiding of persoonlijke
verzorging nodig om het kind te stimuleren zoveel mogelijk zelf de beperkingen die hij in zijn leven
tegenkomt op te lossen. Als er op school aanpassingen zijn kunnen zij het reguliere onderwijs volgen.
Voor extra verzorging gericht op schoolse activiteiten kunnen zij een beroep doen op het
leerlinggebonden budget (het “rugzakje”). De indicatie hiervoor wordt afgegeven door de
onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (CvI) gevestigd bij een Regionaal Expertise Centrum
(REC). Bij deze groep ligt er een nadrukkelijke link met passend onderwijs (zie hoofdstuk 6).
Financiers: zorgkantoor (AWBZ)
Aanbieders: zie bijlage 5
Toegang: CIZ
2.4.6 Hulp voor kinderen met een zintuiglijke beperking.
Onder deze groep vallen kinderen met een visuele en/of auditieve handicap voor wie begeleiding of
persoonlijke verzorging nodig is. Ook bij deze groep heeft het (speciaal) onderwijs voor blinde en dove
kinderen een belangrijke taak in het leren omgaan met de beperkingen en het leren gebruiken van
hulpmiddelen. Zorg vanuit de AWBZ is voor deze kinderen vooral aanvullend. Begeleiders en
verzorgers moeten de speciale problemen waarmee deze kinderen te maken hebben in het dagelijks
leven goed kennen. Zo moet bijvoorbeeld een begeleider van een doof kind de handgebaren kennen
om contact met het kind te kunnen maken en om ook thuis de leerdoelen van het onderwijs zo goed
mogelijk te ondersteunen. Het betreft hier altijd gespecialiseerde begeleiding afgestemd op de
handicap.
Financiers: zorgkantoor (AWBZ)
Aanbieders: Begeleiding wordt geboden vanuit gespecialiseerde zorgorganisaties, soms in combinatie
met andere vormen van AWBZ zorg. Gespecialiseerde aanbieders, zie bijlage 5
Toegang: CIZ

7

De grens voor licht verstandelijke handicap = IQ 50 - 70; bij IQ 70 - 85 (zwak begaafd) is er sprake van een de indicatie van
BJZ (jeugd ggz).
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2.5 Vormen van jeugdhulp
De taken die onder de gemeenten gaan vallen betreffen verschillende vormen van hulp, namelijk:
2.5.1.Preventie
- Informatie en advies: hierbij gaat het zowel om ongevraagde informatie over opvoeden en
opgroeien (voorlichting), als om het beantwoorden van specifieke vragen van ouders en
jeugdigen. Voor zowel ouders als jeugdigen is een groot assortiment algemene
opvoedingsvoorlichting beschikbaar, bijvoorbeeld via de media, openbare bibliotheken en het
internet. (De partners binnen) het CJG zijn een belangrijke aanbieder.
- Licht pedagogische hulp betreft kortdurende advisering en lichte hulpverlening op momenten
dat de opvoeding dreigt te stagneren. Pedagogische hulp bestaat in veel verschillende
vormen .Belangrijk is dat alle ouders daar terecht kunnen ongeacht de leeftijd van hun
e
kind(eren). Aanbieders zijn partners uit de 1 lijn en met name het CJG
- Consultatie wordt zowel binnen de jeugd-GGZ als de jeugd-LVB geboden. Consultatie is
ondersteuning en begeleiding van hulpverleners en professionele werkers om hen te leren om
psychiatrische en ernstige psychische verschijnselen en LVB problematiek te herkennen, en
hiermee om te gaan. Vaak worden er trainingen op maat voor de diverse beroepsgroepen
ontwikkeld. Consultatie kan ook inhouden dat een LVB- of GGZ-professional een
consultatieve rol heeft in het Zorg- en Adviesteams op school of in het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Deze consultatie wordt aangeboden door de GGZ en LVB. Voor consultatie bij
opvoedingsvragen kunnen professionals terecht bij het CJG.
2.5.2 Begeleiding/ ambulante hulp ook wel poliklinische behandeling): We beschouwen de vormen
begeleiding (specifieke taak vanuit AWBZ) en ambulante zorg (vanuit jeugdzorg) in deze nota als
gelijke vormen in de uitvoering, de grondslag voor deze hulpvorm in het huidige stelsel verschilt.
Ouders kunnen periodiek begeleid worden bij de opvoeding en de zorg voor de jeugdigen. En
jeugdigen kunnen ondersteund worden bij de dagbesteding en het ontwikkelen van vaardigheden. De
functie van deze contacten kunnen variëren: een verkenning van de aard en oorzaak van de
problemen, advies of begeleiding bij de aanpak van en omgang met de problemen of ondersteuning
bij het gebruik van medicatie tot psychotherapeutische hulp. Begeleiding kan individueel bij de
gezinnen thuis (waaronder ook persoonlijke verzorging) of bij een aanbieder of in groepsverband zijn.
Begeleiding wordt aangeboden door vrijwel alle aanbieders van jeugdhulp.
2.5.3. Persoonlijke verzorging omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het
gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een somatische, psychiatrische aandoening, of
beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, gericht op het opheffen van een
tekort aan zelfredzaamheid.
Aanbieders: zie bijlage 5.
2 .5.4 Daghulp (verblijf deeltijd of semiresidentiële hulp genoemd)
Daghulp, ook wel verblijf deeltijd of semi residentiële zorg genoemd, bestaat uit intensieve begeleiding
en behandeling, zonder dat jeugdigen daarvoor geheel uit hun thuismilieu worden gehaald. Zij krijgen
doordeweeks overdag, of een deel van de dag hulp bij een organisatie en zijn de rest van de tijd thuis
en op school.
Aanbieders: GGZ en (L)VB
2.5.5. Verblijf 24 uur (residentiële zorg-klinische- en intramurale behandeling) is 24 uurs verblijfszorg
en voorziet in een therapeutische context bestaande uit een stabiele ontwikkelings- en
opvoedingsomgeving. Naast deze therapeutische context ontvangen jongeren individuele
behandeling, en in sommige gevallen is er ook zorg voor de ouders en de verdere familiecontext.
Residentiële zorg omvat verzorging en opvoeding (care) en behandeling (cure). Ook kennen we
kortdurend verblijf voor jeugdigen met een psychiatrische aandoening, verstandelijke of lichamelijke
handicap en chronische zieken (hieronder valt ook de logeerfunctie). Aanbieders zijn de GGZ, jeugden opvoedhulp, de zorg voor (L)VB en de jeugdzorgplus.
2.5.6. Pleegzorg is een op zichzelfstaande, bijzondere en een belangrijke vorm van jeugdhulp
(individuele voorziening) voor jeugdigen (0-18) die vanwege opvoed- en opgroeiproblemen tijdelijk niet
bij hun eigen ouders kunnen wonen. Wanneer blijkt dat een kind niet langer in het eigen gezin kan
wonen, wordt er gezocht naar een andere oplossing. Pleegzorg is dan de eerste keuze, omdat deze
vorm van opvang het meest dicht bij de natuurlijke gezinssituatie blijft. Het doel van pleegzorg is dat
de ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit onmogelijk is, nemen pleegouders
de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich. In de pleegzorg 2 vormen verschillende vormen te
onderscheiden:
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•

•

Pleegzorg als hulpverleningsvariant: (deeltijd) pleegzorg met als doel om uithuisplaatsing te
voorkomen of kortdurende pleegzorg (max. 6 maanden) om de oorspronkelijke gezinssituatie
te verbeteren, zodat het kind weer terug naar huis kan na een uithuisplaatsing. De
hulpverleningsvariant kan ook starten vanuit crisisopvang.
Pleegzorg als opvoedingsvariant: langdurige pleegzorg voor kinderen die langere tijd niet thuis
kunnen wonen. Het doel van een plaatsing is het creëren van continuïteit,
opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen voor het pleegkind.

Financier pleegzorg: provincie Limburg. De financiering van de deeltijdpleegzorg gebeurt deels uit
andere middelen dan de geïndiceerde jeugdzorg, zoals de AWBZ. Pleegouders ontvangen een
vergoeding.
Aanbieders pleegzorg: de jeugd-en opvoedhulp (Rubicon) en de William Schrikkergroep.
Toegang pleegzorg. Er is altijd een indicatie van Bureau Jeugdzorg voor nodig. Pleegzorg kan
geïndiceerd worden in een vrijwillig of een gedwongen kader. In het eerste geval wordt pleegzorg
aangevraagd door en in samenwerking met de ouders. In het gedwongen kader is er sprake van een
ondertoezichtstelling of voogdijregeling en vraagt de instelling voor gezinsvoogdij de
pleegzorgplaatsing aan. In dat geval is er ook een machtiging uithuisplaatsing van de kinderrechter
nodig.
8

2.5.7. Van acute hulp is sprake in het geval van een crisissituatie . Toegang tot acute zorg gaat via
de Spoed Eisende Hulp (SEH). Dit is een provinciale dienst van Bureau Jeugdzorg Limburg in
samenwerking met de zorgaanbieders. De essentie van deze samenwerking is dat slechts enkele
medewerkers van Bureau Jeugdzorg (10) de indicatie omtrent acute zorg (ambulant of een noodbed)
afgeven en dat de zorgaanbieders in dat geval altijd een acute zorg beschikbaar stellen.
Binnen kantoortijden verloopt de toegang via de integrale lokale teams van Bureau Jeugdzorg. Buiten
kantoortijden verloopt de toegang via de telefonische hulpdienst.
Ingeval er reeds door Bureau Jeugdzorg een indicatie voor zorg is verstrekt kan rechtstreeks contact
worden opgenomen met de Zorgaanbieder. Inzet van de SEH is dan geen vereiste. Ouders zijn en
blijven verantwoordelijk, ook voor mogelijke oplossingen. De veiligheid van het kind staat voorop, niet
de mogelijke onmacht van ouders. Een regulier traject binnen BJZ verdient, indien mogelijk, altijd de
voorkeur.
Aanbieders: de acute hulp wordt afhankelijk van de aard van het probleem geboden door de crisishulp
van Vincent van Gogh. Mondriaan, Riagg Zuid, Rubicon. Mutsaersstichting, Xonar en Gastenhof.
2.6 Aanpalende vormen van hulp/voorzieningen
In deze paragraaf worden een aantal aanpalende taken die niet specifiek onder een hulpvorm vallen
beschreven, maar wel onder de gemeenten gaan vallen. Gemeente zullen in de toekomst ook
hierover besluiten moeten nemen hoe hiermee om te gaan.
2.6.1. Jeugdbescherming (JB): soms is de ontwikkeling van een kind niet automatisch veilig gesteld.
In een dergelijke situatie doet de Raad voor Kinderbescherming onderzoek (vaak nadat eerst BJZ een
eerste screening heeft gedaan). Afhankelijk van de uitkomst van het raadsonderzoek kan de rechter
een maatregel van kinderbescherming opleggen. De meest voorkomende maatregel is de
ondertoezichtstelling (OTS). Het gezin krijgt dan een gezinsvoogd van BJZ toegewezen die het gezin
begeleidt om de bedreigde ontwikkeling van het kind op te heffen. Uitgangspunt is dat de hulp in de
thuissituatie geboden wordt (soms is dat niet haalbaar). Vaak is er aanvullende hulp nodig zoals
intensieve thuisbegeleiding. Er staat een herziening kinderbeschermingsmaatregelen aan te komen.
Andere, zwaardere, maatregelen zijn ontheffingen of ontzetting uit het ouderlijk gezag. De rechter kan
ook besluiten om de jeugdige (tijdelijk) in een pleeggezin of een tehuis te plaatsen.
2.6.2 . Jeugdreclassering (JR): de Raad voor Kinderbescherming doet ook een onderzoek bij
jeugdigen die een strafbaar feit hebben gepleegd of verdacht worden. Ze zorgen ondermeer voor
diagnostiek en advies aan de rechter. De rechter kan een maatregel jeugdreclassering (JR) en/of
strafbegeleiding opleggen. De jeugdreclassering is onderdeel van BJZ (of William Schrikker Groep,
zie bijlage 1). Nadat de rechter een maatregel en/of straf heeft opgelegd is de jeugdreclassering
verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. De begeleiding dient een preventieve werking te hebben
zodat herhaling/terugval in crimineel gedrag voorkomen wordt.
8
“Er is sprake van een crisis als er plotseling een zodanige ernstige ontregeling optreedt in de fysieke, sociale en/of psychische
gesteldheid van de ouder(s) of jeugdige, dat die niet in het eigen verzorgings- of woonmilieu kan worden opgevangen en/of als
het verzorgings- of woonmilieu van de cliënt plotseling wegvalt en voor de cliënt geen andere – al dan niet professionele –
opvang beschikbaar is. Als gevolg daarvan ontstaat er een zodanig onhoudbare situatie, dat de inzet van professionele opvang
en zorg acuut (dat wil zeggen: binnen 24 uur) noodzakelijk is. Zou geen professionele opvang en zorg worden geboden, dan
ontstaat een situatie, die onacceptabel ernstig bedreigend is voor de (ontwikkeling en het welzijn van de ouders(s)/jeugdige dan
wel voor (de veiligheid en stabiliteit) van het verzorgings- of woonmilieu van de ouders(s)/jeugdige.”
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In de nieuwe wet is
opgenomen om het AMK en
het Steunpunt Huiselijk
geweld te integreren (Wmo).
Het is nog niet duidelijk op
welke schaalgrootte en wat
de rol van de afzonderlijke
gemeenten, danwel centrum
gemeente (Venlo) wordt.

2.6.3 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) kent de volgende taken:
Het geven van advies of consultatie aan iemand die een vermoeden heeft van
fysieke kindermishandeling. Hoe vergaand deze advisering of consultatie is hangt af van de vraag,
de vermoedens en de persoon die dit bespreekbaar maakt.
Bij een melding van kindermishandeling voert het AMK onderzoek uit en kan besluiten een
melding te doen bij de raad van kinderbescherming.
2.6.4 De Kindertelefoon. De kindertelefoon biedt jaarlijks een luisterend oor voor veel jeugdigen die
(anoniem) bellen of chatten met vragen voor informatie en ondersteuning. De kindertelefoon valt
onder BJZ. Medewerkers van de kindertelefoon zijn vrijwilligers die een intensieve cursus hebben
gevolgd. De verwachting is dat dit een landelijke voorziening wordt.
Financier: Provincie Limburg (doeluitkering van het Rijk)
Aanbieder (provinciaal): Bureau Jeugdzorg Limburg, William Schrikkergroep
Toegang: varieert van vrij (kindertelefoon) toegang en zorgmelding tot rechterlijke uitspraak bij JB en
JR.
2.6.5 Servicepunt JZ en Stichting jeugdzorgvragers
Het Service.JZ wordt (tot aan de transitie) gesubsidieerd door de provincie Limburg in het kader van
de provinciale taken op het gebied van jeugdzorg. Het punt ondersteunt de samenwerkende
instellingen voor jeugdzorg in Limburg bij hun initiatieven en werkzaamheden. In dat kader is het
ServicepuntJZ o.a. jarenlang actief geweest op het gebied van het stimuleren en ondersteunen van
cliëntparticipatie en –medezeggenschap. Met name op het gebied van inhoudelijke en procesmatige
ondersteuning van cliëntenraden heeft het Service.JZ veel expertise in huis. Het Service.JZ heeft ook
een taak in de informatieverstrekking rond de jeugdzorg. Daartoe geeft ze een nieuwsbrief uit en
beheert ze de website www.jeugdzorginlimburg.nl. Deze site bevat een bundeling van informatie voor
en over de jeugdzorg in Limburg.
De stichting Jeugd Zorgvragers Limburg is een onafhankelijke cliëntenorganisatie tot aan de transitie
gesubsideerd door de provincie Limburg . De stichting vertegenwoordigt de zorgvragers in
beleidsoverleg met de provinciale overheid en instellingen. Verder behartigt de stichting via diverse
activiteiten de belangen van jongeren en ouders die gebruik maken van de jeugdzorg, waarbij zij ook
zoveel mogelijk jongeren en ouders proberen te betrekken. De stichting bestaat uit een bestuur, een
jongerenteam en medewerkers.. De stichting kent een ondersteunende website: www.jeugdzorgvragers.nl/home
2.6.6 Jeugdmonitor
De Limburgse Jeugdmonitor is ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten en instellingen in de
provincie Limburg en geeft beleidsinformatie over de Limburgse jeugd en het jeugd(zorg)beleid. De
monitor bevat informatie over de algemene situatie van de jeugd; de ontwikkeling en ontplooiing; en
hulp bij problemen. De informatie wordt op een overzichtelijke wijze getoond en de gegevens kunnen bijvoorbeeld per gemeente - met elkaar worden vergeleken. De Provincie Limburg heeft de rol op zich
genomen om de komende jaren tot aan de transitie samen met de gemeenten en instellingen de
Jeugdmonitor actueel te houden, van analyses te voorzien en verder te ontwikkelen. De jeugdmonitor
is te raadplegen via de website http://limburg.databank.nl.
2.6.7 Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
In de Wet op de Jeugdzorg staat dat er vertrouwenspersonen moeten zijn voor de jeugdzorg. Het
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ, is een onafhankelijke landelijke organisatie die
vertrouwenspersonen inzet die de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop zetten. Met hun
expertise en inzet dragen zij bij aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg. Het AKJ
is eindverantwoordelijk voor het werk van de vertrouwenspersonen De inzet van de
vertrouwenspersoon wordt mogelijk gemaakt door financiering door de provincies, grootstedelijke
regio’s en rijksoverheid. Dit is in de Wet op de jeugdzorg vastgelegd
2.6.8. Nederlandse vereniging voor pleeggezinnen
De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (de NVP) is de landelijke, onafhankelijke vereniging
van en voor pleeggezinnen. De NVP biedt voor pleegouders ondersteuning, informatie en advies en
belangenbehartiging. Als vertegenwoordiger van de Nederlandse pleeggezinnen is de NVP tegelijk
een onmisbare gesprekspartner voor pleeggezinnen, aspirant-pleegouders, beroepsmatige
hulpverleners, wetenschappers en (beleids)ambtenaren.
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2.6.9 Bestaande cliëntenraden
De stem van cliënten (jeudgzorgvragers) is van belang bij het op maat bieden van hulp. Onderstaand
een overzicht van de bestaande cliëntenraden (bron: Servicepunt JZ en informatie instellingen)
Naam organisatie
Raad
Mutsaersstichting
Cliëntenraad en jongerenraad
Rubicon
Cliëntenraad
BJZ
Cliëntenraad
Mee
Cliëntenraad
SJSJ (Icarus)
jongerenraad
Gastenhof
jongerenraad
PSW
Lokale cliënten/ouderverwantraden, stichtingsbrede ouder/cliëntenraad
Pleegzorg
Landelijke raad
.
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3. Taakstelling huidige financiers en inkoopmodellen
De huidige jeugdzorg wordt op dit moment bekostigd op grond van verschillende stelsels met
verschillende wetgeving: de wet op de jeugdzorg, de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (verder: AWBZ). Hiermee gaan verschillende opdrachtgevers die uitvoering
geven aan deze wetten gepaard (Rijk, provincie/stadsregio, zorgverzekeraar, zorgkantoor). De ‘taal’ is
in ieder van deze stelsels simpelweg anders. Ook zijn de sturingsparameters in ieder van de stelsels
anders. In dit hoofdstuk wordt van de huidige financiers de taakstelling en de wijze waarop men daar
uitvoering aan geeft kort beschreven.
3.1 Taakstelling landelijke overheid
Het ministerie van VWS financiert de JeugdzorgPlus instellingen (14 in het land). Bureau Jeugdzorg
(BJZ) indiceert voor JeugdzorgPlus (met betrokkenheid van een GZ-psycholoog). Als BJZ tot de
conclusie komt dat een jongere JeugdzorgPlus nodig heeft, vraagt BJZ een machtiging gesloten zorg
aan bij de kinderrechter. De kinderrechter toetst vervolgens dit verzoek en geeft al dan niet een
machtiging af. Als de kinderrechter een machtiging heeft afgegeven wordt een jongere aangemeld
voor JeugdzorgPlus. De jongere moet vervolgens opgenomen worden (acceptatieplicht).
In beginsel wordt een jongere geplaatst bij een instelling in het zorggebied waar hij woont. Nederland
is ingedeeld in vijf zorggebieden van elk drie provincies. Elk zorggebied heeft voldoende capaciteit om
de jongeren uit dat gebied met een machtiging gesloten zorg op te nemen en te behandelen. Limburg
hoort bij regio Zuid (Zeeland, Brabant en Limburg).
Vanaf het moment dat de gemeente verantwoordelijk is voor de JeugdzorgPlus is er voor gemeenten
een ‘leveringsplicht’ zodra de rechter een machtiging heeft afgegeven. Gemeenten kunnen dan
JeugdzorgPlus inkopen bij hiertoe gecertificeerde instellingen. De gemeenten zal bovenregionale
samenwerkingsafspraken moeten maken met andere gemeenten (op basis van beschikbare capaciteit
en het beperkte aantal jongeren dat een machtiging krijgt). Voor de Provincie Limburg betreft dit
9
Icarus, onderdeel van stichting St Josef in Cadier en Keer (zie bijlage 1).
3.2 Taakstelling zorgverzekeraar
De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw).
In de regio Noord-en Midden-Limburg is zorgverzekeraar VGZ leidend voor de inkoop van GGZ-zorg
e
10
bij de partners. CZ is de 2 zorgverzekeraar . Elke zorgverzekeraar heeft eigen prijsafspraken met De
zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw).
In de regio Noord-en Midden-Limburg is zorgverzekeraar VGZ leidend voor de inkoop van GGZ-zorg
e
bij de partners. CZ is 2 zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft eigen prijsafspraken met
zorgaanbieders, in de individuele polis is vastgelegd waarop verzekerden recht hebben.
De zorgverzekeraar koopt jaarlijks zorg in bij de zorgaanbieders op basis van zorgbehoefte
(inschatting van trends en diagnoses). De aanbieders dienen op basis van de zorgbehoefte een
offerte in bij de zorgverzekeraar, deze wordt gewogen en beoordeeld op diverse aspecten. Vervolgens
worden er productie afspraken gemaakt.
De zorgverzekeraar werkt met zogenaamde DBC’s (diagnose behandel-combinatie) hetgeen betekent
dat de zorgaanbieders tot op de minuut moet verantwoorden. Zorgaanbieders krijgen betaald per
cliënttraject maar wel met een plafond.
De onderdelen uit de jeugdzorg die momenteel gefinancierd worden door de zorgverzekeraars zijn:
e
1 lijns (kortdurende) GGZ-hulp
GGZ-hulp korter dan 1 jaar
Ambulante jeugdhulp, ook langer dan een jaar
Er is weinig informatie beschikbaar over kengetallen, kosten van hetgeen de zorgverzekeraar inkoopt.
De achtergrond hiervan is dat de zorgverzekeringswet uit gaat van marktwerking, men stuurt aan op
enige concurrentie. Momenteel zijn de gemeenten en het Rijk samen met veldpartijen aan de slag om
te kijken welke waarborgen noodzakelijk zijn, om – onder andere – de jeugdhulp voor
gespecialiseerde groepen goed vorm te geven. Een aantal van deze waarborgen zal in de wet worden
opgenomen.

9

Ter beeldvorming: de kosten van een plaats in de gesloten jeugdzorg kunnen oplopen tot 100.000 euro (schatting)
Voor AWBZ is in NML VGZ verantwoordelijk. Voor wat betreft marktleiderschap verzekeraar geldt dat met name in Noord
Limburg VGZ aan de lat staat, en in Midden Limburg dit CZ is, zij zijn in Midden markleider.

10
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3.3 Taakstelling zorgkantoor
Nederland kent 32 zorgkantoorregio’s die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van zorg in het kader
van de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Deze zorgkantoren zijn ondergebracht bij de
zorgverzekeraar. Het zorgkantoor koopt in volgens richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit
(NZA). Mensen hebben recht op AWBZ-zorg. Afgegeven indicaties worden niet altijd verzilverd (dus
niet alle indicaties leiden tot afname van zorgaanbod).
De AWBZ werkt met zorg zwaarte pakketten. Het CIZ geeft AWBZ-indicaties af (uitgezonderd BJZ
voor de AWBZ-begeleiding GGZ-Jeugd).
Voor de regio Noord-en Midden-Limburg wordt de AWBZ-zorg ingekocht door het zorgkantoor dat is
ondergebracht bij zorgverzekaar Coöperatie VGZ.
De onderdelen van de jeugdzorg die momenteel door het zorgkantoor zijn gefinancierd zijn:
De zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking (behandeling, begeleiding,
persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf).
De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor jeugdigen langer dan 1 jaar klinisch.
De GGZ begeleidingsfunctie voor jeugdigen (middels persoonsgebonden budgetten of zorg in
natura)
De zorg voor chronisch zieke kinderen en kinderen met een lichamelijke handicap
(begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf)
Het zorgkantoor koopt jaarlijks zorg in bij de zorgaanbieders op basis van zorgbehoefte (op basis van
gegevens van het CIZ). De aanbieders dienen op basis van de zorgbehoefte een offerte in bij het
zorgkantoor, deze wordt gewogen en beoordeeld op diverse aspecten. Vervolgens worden er
productie afspraken gemaakt.
Het zorgkantoor werkt met zogenaamde Awbz-indicaties, afgegeven door het CIZ, dit kunnen ZZP’s of
functies zijn hetgeen betekent dat de zorgaanbieders tot op de minuut moet verantwoorden.
Zorgaanbieders krijgen betaald per cliënttraject maar wel met een plafond.
Er is weinig informatie beschikbaar over kengetallen, kosten van hetgeen het zorgkantoor inkoopt.
3.4 Taakstelling Provincie
De Provincie Limburg is op dit moment verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg. Taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Wet op Jeugdzorg. Om de wettelijke
taak te kunnen uitvoeren kent de provinciale jeugdzorg een vierjarige beleidscyclus waarbij het rijk, de
provincie en de instellingen een rol vervullen. Door een nieuwe verdeelsleutel heeft de provincie
Limburg de laatste jaren minder middelen gekregen voor de uitvoering van deze taak. Andere
provincies hebben in de afgelopen jaren juist meer middelen tot hun beschikking gekregen.
Door Provinciale Staten wordt er een beleidskader Jeugdzorg voor de Provincie Limburg opgesteld.
Dit beleidskader geldt voor de periode van 2013 tot en met 2016. Bij dit beleidskader hoort ook een
financieel kader voor de periode van 4 jaar. De Provinciale Staten laten zich bij de vaststelling van dit
kader grotendeels leiden door de landelijke planning en control-cylcus. De vaststelling van de begrote
uitgaven is in handen van Gedeputeerde Staten. De provincie subsidieert de instellingen voor opvoeden opgroei hulp vanuit middelen van VWS (circa 70 miljoen). Bij de jeugdbescherming en
11
jeugdreclassering is er sprake van een open eind financiering volgens het PxQ financiering vanuit
middelen van Veiligheid en justitie (circa 24 miljoen).
De Provincie Limburg stelt in 2013 uit de eigen middelen ongeveer 8 miljoen euro beschikbaar voor de
jeugdzorg (met name transitie van de jeugdzorg richting de gemeenten). Dit zijn incidentele gelden die
niet zullen overgaan naar gemeenten.

11

PxQ staat voor prijs (price) x hoeveelheid (quantity). Dit houdt in dat de provincie subsidie verstrekt op basis van verrichte
activiteiten en een subsidiebedrag (kostprijs) dat de provincie daarvoor over heeft.
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De instellingen die werkzaam zijn in de regio NML krijgen de volgende subsidies in 2013:
Bureau Jeugdzorg totaal
Kindertelefoon
Toegang en ambulant
AMK
Korting
Bezuiniging 2,65%

€ 32.267.436

Justitiele taken
overig

€ 24.530.887
€ 55.373

William Schrikker Groep
Rubicon totaal
Dag-en nachthulp
Pleegzorg
Jeugdhulp
Huisvesting
Crisisopvang
korting

besteding provinciaal
€ 290.359
€ 9.622.707
€ 1.827.202
-€ 3.750.000
-€ 209.092

€ 844.582

besteding provinciaal

€ 13.795.835

besteding regio NML
€ 6.654.151
€ 7.639.525
€ 1.579.709
€ 564.559
€ 247.448
-€ 2.889.557

Mutsaersstichting totaal
Jeugdhulp
Crisisopvang
Korting

€ 7.048.146

Service.JZ
St Jeugdzorgvragers
Ned Vereniging voor
pleeggezinnen

€

besteding regio NML
€ 8.314.298
€ 235.063
-€ 1.501.315

237.663
€ 149.394
€ 33.520

besteding provinciaal
besteding provinciaal
besteding provinciaal

Formatie: de Provincie Limburg heeft 7 fte ambtelijke capaciteit voor de jeugdzorg, 6 fte voor beleid, 1
fte voor subsidiering.
3.5 Samenvattend, de bekostigingsvorm per jeugdhulp
In onderstaande tabel is een samenvatting op hoofdlijnen gegeven van de verschillen per type hulp
(uit: eerste inventarisatie bekostigingsmodellen, ministeries VWS en VenJ en de VNG).
Zorgaanbod
Jeugdgezondheidszorg
Jeugdhulp
GGZ

Inkopende organisatie
Gemeenten
Provincie
Zorgverzekeraar
Zorgkantoor

(L)VB

Zorgkantoor

Jeugdbescherming
Jeugdreclassering
Jeugdzorgplus

Provincie
Provincie
Ministerie VWS

Pleegzorg

Provincie

Bekostigingsvorm
Veelal subsidies/ gezamenlijke regelingen
Subsidiering
Diagnose Behandel Combinaties (DBC) en
Zorg zwaarte paketten (ZZP)-bekosting.
Langdurig wonen via ZZP-bekostiging en
ambulante begeleidingsvormen
(groep/individueel) via volumeafspraken. In de
AWBZ worden ook persoonsgebonden
budgetten ingezet (PGB)
Zorg zwaarte pakketten (ZZP), bekostiging
binnen macrokader en via afspraken over
ambulante behandeling en begeleiding.
Prestatiebekostiging met tarieven per cliënt.
Prestatiebekostiging met tarieven per cliënt.
Bekostiging met tarieven per capaciteitsplaats
(in ontwikkeling)
Prestatiebekostiging met tarieven per cliënt.
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Nieuwe situatie
4. Nieuwe wet, financiering en overdrachtsperiode
In het nieuwe jeugdstelsel krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdhulp
en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Verantwoordelijkheden
worden vastgelegd in een nieuwe jeugdwet als een zorgplicht van gemeente, de jeugdhulpplicht.
Ook onderdelen uit de AWBZ worden opgenomen in de nieuwe jeugdwet:
De functies behandeling, begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijhorend kortdurende
verblijf voor alle grondslagen voor jeugdigen, namelijk jeugdigen met een lichamelijke
handicap, chronische zieke jeugdigen, kinderen met een psychiatirische stoornis en kinderen
met een zintuiglijke handicap) .
Alle zorg voor jeugdigen met een verstandelijke handicap (mogelijk blijft een deel van de
verblijfszorg in de AWBZ)
In de nieuwe jeugdwet wordt ook opgenomen dat de decentralisatie bijdraagt aan versterking van
eigen kracht, het sociale netwerk van het gezin. Eén gezin, één plan, één regisseur is het
uitgangspunt bij alle decentralisaties in het sociaal domein voor probleemgezinnen.
De Wet op de jeugdzorg wordt per 1 januari 2015 ingetrokken en de aanspraken op jeugdzorg uit de
AWBZ en de Zorgverzekeringswet worden geschrapt. Er is dus ook geen sprake van een
overheveling van taken. De hoofdlijnen van de concept-jeugdwet worden in dit hoofdstuk beschreven.
4.1 Jeugdhulpplicht
De jeugdwet probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van de Wmo. Echter, de
jeugdwet kent een jeugdhulpplicht of een voorzieningenplicht (er is dus geen sprake van een
compensatieplicht). Jeugdhulp is breed en omvat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen tot 18
jaar en hun ouders bij alle denkbare opgroei-en opvoedproblemen. De jeugdhulp kan variëren van een
simpel advies tot een verblijf bij pleegouders of een specialistische voorziening. Als de gemeente
eenmaal geoordeeld heeft dat een jeugdige of zijn ouders een individuele voorziening nodig hebben,
dan kan deze laatste hier ook rechten aan ontlenen.
Gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn voor het organiseren en leveren
van jeugdhulp. Het staat de gemeente vrij om te bepalen welke jeugdhulp vrij toegankelijk is en welke
vormen van jeugdhulp worden aangemerkt als individuele voorzieningen c.q. gespecialiseerde zorg.
De jeugdhulp is gericht op het gezond en veilig opgroeien naar zelfstandige volwassenen.
Er is sprake van horizontale verantwoording (beleidsplan en verordening) en burgers worden
betrokken bij beleidsvorming van de gemeente. Het beleidsplan dient afgestemd te worden met de
samenwerkingsverbanden van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Er is een
uitgangspuntenartikel opgenomen waarin het werken met 1Gezin1Plan en het versterken van eigen
kracht opgenomen staat.
4.2 Toegang tot jeugdhulp
Gemeente is verantwoordelijk voor laagdrempelig aanbod, deskundige toeleiding en inzet van de
jeugdhulp. Hierbij bepaalt de gemeente zelf hoe de toegang plaatsvindt (het centrum Jeugd en Gezin
is niet opgenomen als verplichte toekomstige toegang) en welk aanbod vrij toegankelijk is. In de wet is
een mogelijkheid opgenomen tot het stellen van deskundigheidseisen bij de toegangsfunctie. De
huisartsen zijn bevoegd tot het inzetten van alle jeugdhulp (verruiming van de huidige bevoegdheid).
Gemeente en zorgverzekeraar maken afspraken over de rol van de huisarts en over de doorstroom
naar volwassen-GGZ.
4.3 Advies-en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)
Het huidige Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) wordt samengevoegd met het Steunpunt
Huiselijk Geweld (SHG) tot een Advies-en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK):
Het AMHK wordt bovenlokaal georganiseerd, gemeente bepaalt zelf de schaal en werkwijze. De taken
worden opgenomen in de Wmo. Op dit moment (juni 2013) is het nog niet duidelijk of de
centrumgemeente vrouwenopvang (Venlo) verantwoordelijk wordt voor het AMHK of de individuele
gemeenten. Eventuele aanvullende kwaliteitseisen worden opgenomen in een Amvb.
4.4 Toegang jeugdbescherming:
De gemeente schakelt de Raad voor Kinderbescherming (RvK) in als de ontwikkeling van een kind in
gevaar is en de ouders geen hulp kunnen of willen aanvaarden. Het melden bij de RvK gebeurt door
de gemeente, door de gemeente aangewezen jeugdhulpverlener en/of het AMHK. In crisissituaties
kan iedereen rechtstreeks een melding doen. De RvK informeert de gemeente daar meteen over.
Gemeente en de RvK leggen de wijze van samenwerking vast in een protocol. Om misverstanden te
voorkomen: de rechter beslist. Gemeente zorgt voor uitvoering van alle maatregelen van de
jeugdbescherming en jeugdreclassering na een uitspraak van de rechter.
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4.5 Positie van ouders en jongeren
Het is belangrijk dat ouders en jeugdigen worden betrokken bij hun eigen ondersteuningsproces en
dat daarbij wordt uitgegaan van hun eigen mogelijkheden om regie te voeren over hun eigen leven.
De jeugdige is primair afhankelijk van zijn ouders als het aankomt op goede opvoeding of veilig en
gezond kunnen opgroeien. Wanneer ouders niet in staat zijn om deze rol te vervullen, dan kan de
gemeente ingrijpen en noodzakelijke en passende maatregelen treffen.
Het Rijk is volgens artikel 3 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind verplicht een kind te
verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn. Deze verplichting is
vertaald in bepalingen over de verplichte verklaring omtrent het gedrag, verantwoorde hulp,
professionalisering, de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, bepalingen over
het dossier en over recht op informatie, overleg en toestemming en een meldplicht voor calamiteiten
en voor geweld.
Naarmate de overheid sterker ingrijpt in individuele vrijheden en de afhankelijkheid van de jeugdige
meer in het geding is, wordt het belangrijker om bij wet de rechtspositie eenduidig vorm te geven. Dit
kan bijvoorbeeld zijn in de gevallen van een rechterlijke uitspraak (bijvoorbeeld door een
ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing) of wanneer een jeugdige (al dan niet vrijwillig) buiten de
eigen woonomgeving verblijft, bijvoorbeeld in een pleeggezin of instelling. Voor deze vormen van
jeugdhulp gelden extra kwaliteitseisen ter versterking van de positie van jeugdigen en hun ouders:
De positie van ouders en jeugdigen wordt verder versterkt door de verplichting om rekening te houden
met de gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond, door de verplichting om waar mogelijk
keuzevrijheid te bieden met betrekking tot de voorzieningen en door ingezetenen van gemeenten, met
name jeugdigen en hun ouders, een rol te geven bij de voorbereiding van beleid inzake jeugdhulp, de
kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering.
4.6 Kwaliteit en toezicht
Er wordt één kwaliteitsregime opgenomen, er worden kwaliteitseisen geformuleerd voor de gemeente
en voor alle jeugdhulpaanbieders (zoals verklaring omtrent gedrag, verplichte meldcode huiselijk
geweld, meldplicht calamiteiten, voorschriften dossiervorming, bescherming persoonlijke levenssfeer).
Naast kwaliteitseisen uit de wet kan de gemeente zelf ook eisen stellen aan instellingen.
De gemeente dient invulling te geven aan het beschikbaar stellen van vertrouwenspersonen.
Alleen instellingen die gecertificeerd zijn mogen uitvoering geven aan de jeugdbescherming en
jeugdreclassering. Hiertoe wordt een normenkader opgesteld waarbij wordt voorgebouwd op
bestaande kwaliteitstrajecten binnen jeugdbescherming en jeugdreclassering. In het normenkader
worden vier categorieën onderscheiden: de organisatie, de professionals, de ingezette methodieken
en de ketensamenwerking. Een certificaat geldt voor een periode van vier jaar en een voorlopig
certificaat voor een periode van twee jaar. Gemeenten zullen op bovenlokaal niveau overeenkomsten
sluiten met gecertificeerde instellingen. De gemeente houdt toezicht op de algemene wettelijke
kwaliteitseisen en de kwaliteitseisen die ze zelf stelt. Het Rijk houdt integraal toezicht wat wordt
neergelegd bij één landelijke inspectie. Er komen landelijke afspraken over:
de verdeling van verantwoordelijkheden, taken en rollen rijksinspecties en gemeenten
de samenwerking tussen gemeenten en de rijksinspectie.
de wijze waarop de prioriteiten van de programmering van toezicht door rijk en gemeenten tot
stand komt en betrokkenheid van rijksinspectie en gemeenten hierbij
de uit te wisselen beleidsinformatie tussen gemeenten en inspectie
4.7 Financiën
De financiën van de huidige vijf sectoren (rijk, provincie, awbz, zorgverzekeraar, gemeente) komen bij
elkaar bij de gemeente. De gemeente ontvangt met ingang van 2015 een decentralisatie-uitkering in
het Gemeentefonds voor de uitvoering van de Jeugdwet. Het huidige budget wordt verdeeld volgens
een nieuwe verdeelsleutel.
De verdeling van middelen zal in het eerste jaar op basis van het historisch budget plaatsvinden, de
verdeling zal geleidelijk aangepast worden in de richting van de nieuwe verdeelsleutel. Bij de
vaststelling van de hoogte van het over te hevelen budget, wordt uitgegaan van de vastgestelde
uitkering in t-1 (2014) in de in t-2 vastgestelde begroting (2013), waarbij voor de taken vanuit de
AWBZ en Zvw wordt uitgegaan van de gerealiseerde uitgaven in t-3 (2012). In de meicirculaire 2013
van het gemeentefonds is een voorlopig bedrag per gemeente opgenomen.
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Macrobudget Jeugdzorg 2015
Westelijk Midden-Limburg
Oostelijk Midden-Limburg
Echt-Susteren
6.871.282
Weert
9.773.593
Maasgouw
3.660.056
Nederweert
3.172.668
Roerdalen
3.842.608
Leudal
7.954.335
Roermond
18.537.538
Totaal
32.911.484
20.900.596
Totaal Midden-Limburg
53.812.080
In mei 2014 zal het definitieve over te hevelen bedrag gebaseerd zijn op de realisatie 2012. Dit zal
een nauwkeuriger beeld geven aangezien in de huidige schatting de volgende zaken nog niet
meegenomen zijn:
- de korting op de provinciale jeugdzorg (met ingang van 2012):
- de structurele korting van 1,4% op het aandeeln van VenJ in de doeluitkering;
- een aantal onzekerheden over nog over te hevelen taken;
- ontbreken van de juiste cijfermatige gegevens.
Een overzicht van de huidige kosten voor de jeugdzorg op landelijk niveau als indicatie is opgenomen
in bijlage 7. In juni 2013 wordt een nieuw overzicht verwacht. Duidelijk is dat op het macro-budget op
termijn een korting plaatsvindt van 15% die geleidelijk wordt doorgevoerd (vanaf 2015 120 miljoen,
2016 300 miljoen, 2017 450 miljoen).
Hoe de gemeente gaat inkopen of subsidiëren is aan de gemeente te bepalen. De gemeente is
verantwoordelijk voor de financiering van de jeugdhulp voor gezinnen en jongeren die woonachtig zijn
in de eigen gemeente. Ook voor de jongeren waarvan de hulpverlening in een andere gemeente
plaatsvindt moet de gemeente de kosten dragen zolang het gezin, waaruit de jongere afkomstig is en
vermoedelijk weer naar terugkeert, binnen deze gemeente blijft wonen. In de concept wettekst is,
analoog aan de Wmo, opgenomen dat de gemeente kan besluiten om een PGB te verstrekken, met
uitzondering van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Jeugdzorgplus. Het wetsvoorstel biedt de
mogelijkheid om voor jeugdhulp een eigen bijdrage te vragen.
4.8 Enkele consequenties van de conceptwet:
Er blijft een plicht tot het leveren van jeugdhulp. Daarmee biedt de nieuwe jeugdwet minder
beleidsvrijheid dan bijvoorbeeld de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Het uniforme deel van het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg blijft onder de Wet
Publieke Gezondheid (Wpg) vallen. Het maatwerkdeel wordt uit de Wpg geschrapt.
Het CJG krijgt geen wettelijke basis, de invulling en positionering is vrij te bepalen door de
gemeente.
Er zijn geen taken meer voor Bureau Jeugdzorg met een wettelijke basis.
De huidige financiers (VWS en provincies) dienen hun subsidierelatie te beëindigen. De
gemeente is niet verplicht met de huidige aanbieders in zee te gaan (uitgezonderd de
overgangsperiode).
Eventuele afbouwkosten (oftewel frictiekosten) zijn in eerste instantie voor rekening van de
huidige financiers/aanbieders. Afhankelijk van de termijn waarin de gemeente een tijdelijke
subsidierelatie aangaat met aanbieders voor de overgangsperiode, kunnen gemeenten
12
verantwoordelijk worden voor een deel van de afbouwkosten. Zie ook 4.9
4.9. Gevolgen van het zorgakkoord en het transitieplan (mei 2013)
Er is een zorgakkoord verschenen. Een analyse wijst op de volgende gevolgen voor de jeugdzorg:
AWBZ middelen voor cliëntenondersteuning (MEE) worden per 1-1-2015 overgeheveld naar
gemeenten.
De voorgenomen korting bij de overheveling van de jeugd GGZ is van de baan.
Samenwerking Zorgverzekeraars-gemeenten wordt vastgelegd.
Vanuit het transitieplan (in concept verschenen mei 2013) kunnen hier de volgende
gevolgen/maatregelen voor de overgangsperiode aan toegevoegd worden:
In de bestuursafspraken is overeengekomen dat gemeenten minimaal één jaar
voorbereidingstijd krijgen tussen de publicatie van de nieuwe wet in het Staatsblad en de
overheveling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar gemeenten. Voor
inwerkingtreding op 1 januari 2015 betekent dat publicatie in het Staatsblad van de wet en de
AMvB op 1 januari 2014.
Het is belangrijk dat in de overgang naar het nieuwe stelsel continuïteit van zorg gewaarborgd
is. Om die reden wordt de zorg van cliënten die in zorg zijn op 31-12-2014 op grond van de
12

Het rapport “juridische vraagstukken transitie nieuw stelsel jeugd” van Berenschot geeft hier meer inzicht in.
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verwijzing in de zin van de ZVW dan wel een indicatiebesluit in de zin van de AWBZ, de Wjz
of de Wmo hebben, in 2015 gecontinueerd bij de aanbieder voor jeugdigen die op dat moment
deze zorg biedt. Deze verwijzingen en indicatiebesluiten blijven nog (maximaal) één jaar na
inwerkingtreding van de Jeugdwet gelden. Voor pleegzorg geldt geen termijn voor de
continuïteit van zorg bij dezelfde aanbieder. De gemeente wordt wel vanaf het moment van
inwerkingtreding financieel verantwoordelijk.
Het rijk, VNG en IPO hebben in bestuurlijk overleg (april 2013) afspraken gemaakt ten
aanzien van het realiseren van de zorgcontinuïteit van geïndiceerde zorg en beperking van
frictiekosten tijdens de voorbereiding van de decentralisatie en in de eerste periode na
decentralisatie. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd krijgt een rol in de beoordeling
van de waarborg van zorgcontinuïteit in de regio’s. Afspraak is dat er op 31 oktober 2013 een
regionaal transitiearrangement ligt in alle regio’s.
Met betrekking tot deze laatste zijn in het bestuurlijk overleg concreet de volgende stappen
afgesproken:
Op 31 mei 2013 maakt de VNG de regionale samenwerkingsverbanden bekend.
Jeugdhulpaanbieders weten bij wie ze het gesprek moeten aangaan over toekomstige
contractering. Ook publiceert het Rijk dan de voorlopige verdeling van het budget per
gemeente, uitgaande van historisch model
Op 31 oktober 2013 ligt er een regionaal transitiearrangement in alle regio’s. In deze
overeenkomst staat uitgewerkt hoe de samenwerkende gemeenten de zorgcontinuïteit
realiseren. In dit arrangement geven gemeenten aan hoe ze: de continuïteit van zorg
realiseren, de infrastructuur realiseren om de cliënten (zittende en nieuwe tot aan 1/1/2015)
deze continuïteit van zorg in 2015 te bieden, bij de jeugdhulpaanbieder die op 31/12/2014
deze zorg biedt, en hoe ze de frictiekosten beperken. Gemeenten stellen dit arrangement op
in overleg met de huidige financiers en de relevante aanbieders.
De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd beoordeelt (voor zover mogelijk) al
voorafgaand aan 31 oktober 2013 de regionale arrangementen op grond van de
bovengenoemde drie criteria (garanderen zorgcontinuïteit, garanderen benodigde
infrastructuur en beperking frictiekosten). Indien het arrangement naar het oordeel van de TSJ
niet voldoet, zal de commissie dit aan VNG en Rijk kenbaar maken. Partijen (VNG, Rijk,
financiers, aanbieders) committeren zich aan het oordeel van de Transitiecommissie.
Indien de TSJ constateert dat de continuïteit van zorg niet lijkt te worden gerealiseerd of de
daarvoor benodigde continuïteit van de infrastructuur of de samenwerkingsafspraken tussen
gemeenten niet voldoen, dan zal het Rijk een aanwijzing geven aan de betreffende regio.
Deze aanwijzing houdt in welke transitieafspraken gemeenten onderling en met aanbieders
verplicht zijn uit te voeren.
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5. Cliëntenparticipatie
Het activeren van eigen kracht is een leidend principe in de (toekomstige) denk- en handelwijze
binnen de hulpverlening en ondersteuning aan gezinnen. Het is de uitdaging aansluiting te vinden bij
de mogelijkheden en kracht van de jeugdigen en hun opvoeders en deze helpen te versterken.
Hiertoe is het noodzakelijk de cliënten en hun opvoeders bij de transitie en transformatie te betrekken
en het betekenisvol te verankeren. Hierin zijn landelijk twee zaken van belang.
Het inbedden van cliëntparticipatie/burgerkracht aan de kant van gemeenten mét (uiteraard
tijdens dit proces al) actieve inbreng van ouders en jongeren. Kennis over de visie van
cliënten op jeugdzorg/jeugdbeleid (hoe moet de hulp er uit zien) is een belangrijke bouwsteen
voor een goede zorg voor jeugd. De gemeente kan diverse vormen van zeggenschap en
dialoog inzetten om het cliëntperspectief boven tafel te krijgen. Tegelijkertijd is het van belang
dat de gemeente voorwaarden schept voor een duurzame vorm van cliëntzeggenschap en cocreatie in hun werkgebied.
Empowerment van cliënten, c.q. het stimuleren en faciliteren van cliënten zodat deze ‘zelf en
direct’ een bijdrage leveren aan het transitieproces.Burgers en cliënten zullen wegen en
vormen moeten zoeken waarbinnen zij hun zeggenschap (individueel en collectief) het meest
effectief kunnen uitoefenen.
Het Service.JZ (SJZ) en de Stichting Jeugd Zorgvragers Limburg (JZV) ondersteunen de huidige
aanbieders in de provincie Limburg op het gebied van participatie en willen de gemeenten in MiddenLimburg graag op weg helpen bij het onderzoeken van het cliëntperspectief en het vormgeven van
burgerparticipatie. Hierin hebben zij geadviseerd om:
1. Zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande overleg- en participatiestructuren in de regio en
samen met deze participerende burgers zoeken naar efficiënte, effectieve en inspirerende
manieren om samen tot een passend jeugd(hulp)beleid te komen Een overzicht van bestaande
cliëntenraden is opgenomen in 2.6.9. Elke gemeente kent daarnaast eigen adviesraden en Wmo
cliëntenplatforms die lokaal ingezet worden..
2. Dat er wordt gestart met een brede interactieve bijeenkomst voor cliënten/burgers in de regio
Midden-Limburg.
3. Dat er vervolgens een (tijdelijk) participatiepanel ingesteld wordt dat meehelpt om beleid te
ontwikkelen en pilots uit te zetten rond de participatie van burgers bij de zorg voor jeugd. Qua
samenstelling moet worden gedacht aan sleutelfiguren uit relevante participatiegroepen in de regio.
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6. Samenhang met Wmo, GGZ-basis en passend onderwijs
De decentralisatie van de jeugdzorg is een van de ontwikkelingen op het vlak van het sociale domein
binnen de gemeenten. Verschillende functies uit de AWBZ worden overgeheveld naar de Wmo of de
nieuwe jeugdwet en gemeenten krijgen te maken met een nieuwe participatiewet (eveneens per 2015:
inhoud momenteel onzeker vanwege in april afgesloten sociale akkoord tussen overheid, werkgevers
en werknemers).
Het onderwijs heeft te maken met passend onderwijs en er wordt GGZ basiszorg ontwikkeld door de
zorgverzekeraars. Ook deze ontwikkelingen hebben een relatie op de decentralisatie van de
Jeugdzorg.
6.1 Decentralisatie van de jeugdzorg en passend onderwijs:
Met de stelselwijzigingen Passend Onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg wordt de
verantwoordelijkheid voor hulp aan kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben
belegd bij de schoolbesturen en gemeenten. Schoolbesturen krijgen de opdracht en de middelen om
elk kind passend onderwijs te bieden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor hulp aan jeugdigen
en ouders in gezin en de wijk. Deze ontwikkelingen kunnen elkaar versterken. De ontwikkeling van 2
kennis en expertisecentra in de 2 subregio’s bieden4 hierbij kansen.
Gemeenten en schoolbesturen hebben de opdracht en de uitdaging voor een integrale aanpak en
ontschotting van onderwijs-, opvoed- en opgroeihulp. De koers verschuift daarbij naar snel en
thuisnabij bieden van passende ondersteuning, versterking van de eigen kracht en integrale
ondersteuning door onderwijs en jeugdhulp, waarbij de ondersteuningsbehoeften van kind/ouders
leidend zijn. De route voor de inzet van ondersteuning kan integraal aangepakt worden, budgetten
kunnen meer naar preventieve ondersteuning, en versterking van de primaire leefmilieus (gezin en
school). Zowel passend onderwijs als de toekomstige jeugdzorg hebben een wettelijke basis. In beide
wetten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot wederzijdse afstemming tussen schoolbesturen
/ samenwerkingsverbanden en gemeenten omtrent het onderwijsondersteuningsplan enerzijds en het
gemeentelijke plan voor de jeugdhulp (visienotitie en plan van aanpak) anderzijds.
Daarmee ontstaat een nieuwe, horizontale bestuurlijke verhouding tussen gemeenten en
schoolbesturen.
6.2 Decentralisatie van de jeugdzorg en de GGZ-basiszorg
Het ministerie van VWS zet in op een versterking van de functie eerstelijns GGZ, ook wel Basis GGZ
genoemd. Inhoudelijke aanleiding was, dat ten eerste teveel mensen met lichtere psychische
problematiek vanuit de basiszorg in de specialistische GGZ terecht komen. Ten tweede dat ook te
weinig mensen na behandeling weer terugkeren vanuit de specialistische zorg in de basiszorg.
Het nieuwe denken in de GGZ zet in op:
e
Basis-GGZ, een brede generalistische 1 lijn in de wijk, rondom de huisarts op basis van de Wmogedachte;
2e lijns GGZ als smalle gespecialiseerde voorziening met complexe zorg voor complexe
stoornissen.
Het gedachtegoed van de basiszorg GGZ sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van de
transformatie van de jeugdzorg (teams generalisten) Dit betekent dat er een nauwe samenwerking
gezocht zal worden tussen de generalisten Jeugdzorg en de basiszorg GGZ en bijvoorbeeld de
13
FACTteams .
6.3 Decentralisatie van de jeugdzorg en de decentralisatie AWBZ naar Wmo
De decentralisatie AWBZ gaat uit van het bevorderen van participatie: iedereen moet naar vermogen
kunnen deelnemen aan de lokale samenleving. Alle inspanningen van de overheid moeten daarop zijn
gericht. Het accent ligt op wat mensen wèl kunnen i.p.v. omgekeerd. Er wordt een beroep gedaan op
de eigen verantwoordelijkheid van burgers, die meer dan voorheen de regie over het eigen leven
moeten voeren. De overheid gaat uit van een integraal aanbod en een integrale vraagverkenning op
meerdere leefdomeinen, beperkt tot een vangnet voor mensen die niet tot deze eigen regie in staat
zijn. Dit verbindt de decentralisatie jeugdzorg en de AWBZ met elkaar.
Het leggen van dwarsverbanden is daarom van groot belang. Niet alleen voor burgers, om wie het
uiteindelijk gaat, maar ook voor de uitvoerbaarheid, de beheersing en de financiering. De
decentralisaties gaan gepaard met een bezuiniging.
De dagbesteding en begeleiding uit de AWBZ voor volwassenen wordt overgeheveld naar
gemeenten binnen de Wmo, de doelgroep jeugd begeleiding AWBZ gaat in z'n geheel over naar de
jeugdwet. Dit vraagt naast samenwerking/afstemming op genoemde raakvlakken ook om afstemming
jeugd-volwassenen en binnen de zorg voor gezinnen vanuit de gedachte 1G1P.
13

FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment. Met behulp van de FACT-methode wordt aan mensen met een
ernstige psychiatrische aandoening zorg én behandeling in de eigen omgeving verleend.
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7. Samenwerkende gemeenten en mogelijke inkoopmodellen
Om de jeugdzorgopgaven effectief en efficiënt uit te voeren, is gemeentelijke samenwerking en
uitvoeringskracht nodig. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
het bieden van voldoende expertise in de uitvoering
het vergroten van schaalvoordelen in de organisatie, bijvoorbeeld bij inkoop van diensten
het kunnen dragen van risico’s
het zijn van een krachtige partner voor professionele en maatschappelijke partijen
7.1 Wat verstaan wij onder schaal?
We maken onderscheid tussen drie schaalniveaus:
Lokaal niveau: dit niveau is veelal de eigen gemeente of een combinatie van enkele kleine
gemeenten. Bij een grotere gemeente betekent deze schaal een wijk of stadsdeel. Wat ze beide
delen, is dat de schaal klein genoeg moet zijn om de nabijheid van zorg te garanderen.
Tegelijkertijd moet de schaal ook groot genoeg zijn, zodat de benodigde kwaliteit van zorg
geleverd kan worden en de professionals (generalisten) voldoende werk hebben. Gedacht kan
worden aan gebieden met een omvang vanaf ongeveer 20.000 tot 50.000 inwoners.
Voor Midden-Limburg zijn dit de individuele gemeenten.
(Sub)regionaal niveau: dit niveau komt overeen met de regio’s die nu al bestaan in het sociaal
domein en waarin zorgtaken zijn georganiseerd: denk aan de GGD-regio’s en regio’s voor
maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang en onderwijs. De precieze omvang van de regio
verschilt per regio en domein, maar in de meeste gevallen gaat het om samenwerkingsverbanden
van ongeveer 5 tot 20 gemeenten met een gezamenlijk inwoneraantal vanaf ongeveer 150.000
inwoners. Dit betekent schaalgrootte OML of WML (subregionaal) of Midden-Limburg (regionaal).
Bovenregionaal niveau: dit niveau komt overeen met het niveau waarop nu de zeer specialistische
hulp is georganiseerd. Het gaat dan in de praktijk om gebieden die soms nog uitstijgen boven het
grootstedelijke en provinciale niveau, vanaf ongeveer 500.000 inwoners. Het precieze aantal
wisselt en hangt samen met de geografische ligging. Dit betekent schaalgrootte NML, Provincie
Limburg (of mogelijk nog groter).
7.2 Welke argumenten bepalen het geschikte schaalniveau?
Argumenten die bepalen welk niveau (lokaal, (sub)regionaal of bovenregionaal) het meest geschikt is,
zijn:
Omvang van de doelgroep: komt het vraagstuk veelvuldig voor? Als de doelgroep lokaal erg klein
is en de gevraagde zorg daarvan specialistisch zijn er schaalvoordelen om de zorg regionaal of
bovenregionaal in te kopen. De levering van de zorg kan dan wel lokaal zijn, zo dicht mogelijk bij
het kind en zijn of haar eigen leefomgeving.
Belang van beschikbaarheid en bereikbaarheid van de zorg: bij die vormen van jeugdzorg waar
bijvoorbeeld 24 uurs-bereikbaarheid en het beschikbaar hebben van plekken voor zorg nodig is, is
het moeilijker dit op lokaal niveau uit te voeren en in te kopen.
Schaal waarop de aanbieders georganiseerd zijn: afhankelijk van het niveau waarop huidige en
potentieel nieuwe aanbieders zijn georganiseerd, kan het schaalvoordelen hebben om als
gemeente de vraag te formuleren en afspraken te maken op datzelfde niveau. Ook hiervoor geldt
dat het uitgangspunt is dat de levering lokaal kan plaatsvinden.
Frequentie van de vraag naar zorg: als de zorgvraag onregelmatig is (van jaar tot jaar), maar wel
gepaard gaat met hoge kosten kunnen individuele gemeenten veel (financieel) risico lopen. Om dit
te beperken, kan het voordelen hebben om (sub)regionaal of bovenregionaal afspraken te maken.
Benodigde expertise: specialistische expertise vraagt vaak een investering in opleiding en het
onderhouden en inzetten daarvan. Door schaal te vergroten, kunnen de kosten per gemeente of
regio worden beperkt. Hoe hoger de kostprijs van een zorgproduct is, hoe meer schaalvoordelen
het kan opleveren om het zorgproduct bovenlokaal in te kopen.
Op een aantal onderwerpen wordt bij of krachtens de wet geregeld dat regionale samenwerking
verplicht is. Hiervoor komen regionale samenwerkingsafspraken met een landelijke dekking (denk
aan jeugdreclassering, kindertelefoon etc.).
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Hierbij is gebruik gemaakt van de “handreiking bovenlokale samenwerking” van de VNG
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7.3 Welke vormen van jeugdhulp op welke schaalgrootte uitvoeren en inkopen?
In de volgende tekst is een afweging gemaakt welke schaal zich op inhoudelijke gronden goed leent
voor het organiseren van de opgaven in de jeugdzorg:

lokaal uitvoeren en
lokaal of subregionaal inkopen

7.3.1 Preventie/consultatie en informatie/advies:
het gaat over alle kinderen en gezinnen in de gemeente
het preventieve aanbod is algemeen toegankelijk, laagdrempelig en de
bereikbaarheid is dicht bij het kind en het gezin bijv. een consultatiebezoek of een
opvoedvraag bij het CJG;
kinderen en gezinnen hebben naast een sociale omgeving van familie, buren en
vrienden een omgeving nodig met beroepskrachten (leerkrachten, medewerkers
van peuterspeelzalen, kinderopvang, hulpverleners, adviseurs) die zich betrokken
voelen bij een gezonde ontwikkeling en die ouders kunnen ondersteunen bij
vragen en zorgen en die kunnen signaleren;
de vindplaatsen (onderwijs, peuterschool, sport, kinderopvang) die samen de
pedagogische omgeving van kinderen en jongeren vormen zijn sterk verweven
met de lokale infrastructuur;
lokaal uitvoeren maakt dat professionals goed zijn toegerust met kennis van de
omgeving en inwoners. Welzijnswerkers, jongerenwerkers, jeugdgezondheidszorg
en leraren kennen de risicokinderen, de jongeren en hun ouders door de
contacten in de buurt, thuis of op school. Ze hebben algemene kennis en
expertise om te kunnen helpen en signaleren.

lokaal uitvoeren en
regionaal inkopen

7.3.2 Begeleiding / ambulante hulp/ persoonlijke verzorging.
Argumenten lokaal uitvoeren:
het gaat over een groot deel van de kinderen en gezinnen in de gemeente die
kortdurend en eenmalig ambulante hulp nodig hebben;
potentieel van de sociale omgeving en de omgeving van beroepskrachten ook
daadwerkelijk benutten (nabijheid);
wisselwerking tussen professionals (zowel nulde- als eerstelijns) nodig voor juiste
interventies (integraliteit) in het gezin, signalen snel oppakken;
als aanbieders voor ambulante hulp (sub)regionaal georganiseerd zijn kan dat
pleiten voor regionale inkoop.
Financiële voordelen door regionaal in te kopen:
versterken van de positie van gemeenten ten opzichte van de aanbieders door
gezamenlijk in te kopen;
meer keuze in aanbieders en daarmee vergroten van concurrentie en lagere prijs;
keuzevrijheid: houd rekening bij regionale inkoop met keuzevrijheid van burgers
(variatie in aanbod versus monopolist);
aandachtspunt: hulpverlening wel laten aansluiten bij lokale situatie.

lokaal uitvoeren in sterke wisselwerking met
regionale expertise en subregionaal inkopen

7.3.3 Daghulp, intensieve hulp/behandeling die ambulant wordt aangeboden
Argumenten lokaal uitvoeren:
dit gaat over kinderen en gezinnen die (ernstige) problematiek of multiproblematiek hebben. In Nederland is dit ongeveer 15% van de kinderen
bereikbaarheid van de zorg: belangrijk bij intensieve hulp/behandeling door de
specialistische aanbieders is dat hulp zoveel mogelijk in het gezin plaatsvindt. Met
mogelijkheid om snel op te schalen naar zwaardere hulpvormen
(dagbehandeling/residentieel) en weer af te schalen naar lichtere vormen
wanneer dit mogelijk is
Argumenten regionaal inkopen:
gespecialiseerde aanbieders zijn vaak (sub)regionaal georganiseerd;
financiële voordelen door subregionaal in te kopen: versterken van de positie van
gemeenten ten opzichte van de aanbieders door gezamenlijk in te kopen;
subregionaal inkopen met als doel professionele contractering, beperken
administratieve lasten;
specialistische hulp kan niet altijd lokaal worden ingekocht: dan is er te weinig
keuze en/of slechte prijs/kwaliteit;
houd bij regionale inkoop rekening met keuzevrijheid van burgers (variatie in
aanbod versus monopolist).
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(sub)regionaal uit
voeren en inkopen

7.3.4 Verblijf kortdurend
Argumenten om regionaal uitvoeren en inkopen:
gespecialiseerde aanbieders zijn vaak (sub)regionaal georganiseerd;
financiële voordelen door subregionaal in te kopen: versterken van de positie van
gemeenten ten opzichte van de aanbieders door gezamenlijk in te kopen;
subregionaal inkopen met als doel professionele contractering, beperken
administratieve lasten;
specialistische hulp kan niet altijd lokaal worden ingekocht: dan is er te weinig
keuze en/of slechte prijs/kwaliteit;

regionaal of bovenregionaal uit
voeren en inkopen

7.3.5 Verblijf 24 uur en langdurig verblijf
Argumenten bovenregionaal uitvoeren en inkopen:
dit gaat over kinderen en gezinnen die (ernstige) problematiek of multiproblematiek hebben en waar het (tijdelijk) nodig is jongeren uit hun
thuisomgeving te halen;
regionaal of bovenregionaal inkopen met koppeling lokaal uitvoeren van preventie
en nazorg. Deze koppeling zorgt ervoor dat kans op recidive vermindert
(ondersteuning kind en gezin), maar ook dat er snel de juiste interventies worden
gepleegd (‘kind niet eerst langs zeven instellingen, voordat het opgenomen
wordt’);
om specialisten en gebouwen goed en efficiënt te benutten en voldoende
capaciteit beschikbaar te hebben wanneer deze nodig is, is een groot
verzorgingsgebied nodig;
huidige specialisten en aanbieders voor residentiële jeugd- en opvoedhulp zijn
ook regionaal en bovenregionaal georganiseerd. Voor het verminderen van
administratieve lasten en versterken van de onderhandelingspositie is het nodig
dat gemeenten op hetzelfde niveau hun zorg inkopen.

(Sub)regionaal uitvoeren en inkopen

7.3.6 Pleegzorg, gezinsvervanging of een ander thuis:
Argumenten (sub)regionaal uitvoeren en inkopen:
dit gaat over kinderen die vaak veel hebben meegemaakt en veel tekort zijn
gekomen. Sommigen hebben een lichamelijke of verstandelijke handicap, een
chronische ziekte, leerproblemen of gedragsproblemen;
rond 20.500 kinderen hebben korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg
(64% is voltijd en 22% daarvan is crisisopvang) Er zijn ongeveer 14.500
pleeggezinnen;
voor (tijdelijke) gezinsvervanging of een ander pleeggezin is het noodzakelijk om
het (sub)regionaal of bovenregionaal in te kopen;
voor deze zorg buiten de thuissituatie is de matching tussen het kind en de
pleegouders belangrijk. Dit vraagt een voldoende breed en diep bestand aan
potentiële pleegouders, die nu alleen op (sub)regionaal of bovenregionaal niveau
beschikbaar zijn;
het is belangrijk dat matching snel plaats kan vinden, omdat de veiligheid van het
kind door de ouders niet te waarborgen is. Dit vraagt een grote pool aan
potentiële pleegouders op een regionale of bovenregionale schaal.

subregionaal uitvoeren en
inkopen, aansluiten bij lokale
kennis

7.3.7 AMHK en kindertelefoon:
Argumenten AMK/SHG
balans zoeken in subregionaal opzetten van de toegang (telefoon, meldpunt),
maar lokaal aan de slag. Lokaal aansluiten betekent in contact staan met
wijkagent, maatschappelijk werk, welzijn, CJG, JGZ, verslavingszorg; snel de
mensen ter plekke die weten wat er speelt. Zelden is een melding huiselijk geweld
of kindermishandeling onverwacht voor de lokale hulpverleners.
Argumenten Kindertelefoon (mogelijk wordt dit een landelijke voorziening)
benut bekendheid huidige toegang tot de Kindertelefoon;
voor bereikbaarheid geldt grote schaal; meest logisch is aan te sluiten bij huidige
schaal.
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subregionaal uitvoeren en
inkopen, aansluiten bij lokale
kennis

7.3.8 Acute hulp:
Argumenten
regionaal aanbieden van de crisisdienst (24/7 bereikbaar) om beschikbaarheid/
bereikbaarheid te garanderen (vergelijk het concept van het ‘huisartsenmodel
buiten kantooruren’);
de medewerker beoordeelt de situatie face-to-face binnen vier uur, daarmee komt
de nadruk meer te liggen op interventie.

regionaal uitvoeren en inkopen maar
aansluiten bij lokale kennis

7.3.9 Justitiële maatregelen:
Argumenten Jeugdbescherming
het gaat hier om kinderen die ernstig worden bedreigd om zich op een veilige en
gezonde manier te ontwikkelen;
bereikbaarheid/ toegankelijkheid van de zorg: zoveel mogelijk in het gezin;
het is belangrijk dat de gezinsvoogd een onafhankelijke rol heeft. De gezinsvoogd
schakelt hulp in en verleent zelf ook hulp. Een maatregel wordt opgelegd met
betrokkenheid van RvdK en ZSM die regionaal en bovenregionaal zijn
georganiseerd;
de jeugdbescherming moet plaatsvinden door gecertificeerde instellingen, die op
bovenregionaal niveau zijn georganiseerd. Vanuit ketenregie is aansluiting bij
veiligheidsregio’s of arrondissementen gewenst;
Argumenten Jeugdreclassering:
het gaat om (risico) jongeren/ kinderen die verdacht worden of veroordeeld zijn
voor een strafbaar feit;
omvang van de doelgroep is beperkt;
‘aanbod ’ moet voorhanden zijn (er zijn altijd kinderen die de wet overtreden);
maatregel wordt opgelegd met betrokkenheid van politie, OM, ZM en RvdK die
bovenregionaal zijn georganiseerd;
maatregel wordt uitgevoerd door gecertificeerde instellingen. Certificeren vereist
specifieke deskundigheid en dus is lokale verzorgingsgebied voor instelling te
klein om het kostenefficiënt te kunnen doen;
aansluiten bij organisatie RvdK en veiligheidsregio’s of arrondissementen.

bovenregionaal inkopen en uitvoeren

7.3.10 Overige aanpalende voorzieningen
Servicepunt JZ, St Jeugdzorgvragers, Jeugdmonitor, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
ned. Vereniging voor pleeggezinnen
Deze voorzieningen zijn bovenregionaal (provinciaal) georganiseerd. De
voorzieningen zijn relatief en alleen betaalbaar als de schaalgrootte
bovenregionaal blijft.

;
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7.4 Welke inkoopmodellen zijn mogelijk voor de toekomst
15
Subsidiëren en contracteren zijn twee basisinstrumenten voor inkopen. Bij (privaatrechtelijke )
contracten gaan partijen een wederkerige relatie aan. De ene partij levert een dienst waar de andere
16
partij een betaling tegenover stelt. Bij (publiekrechtelijke ) subsidies vindt bekostiging van activiteiten
plaats door een bestuursorgaan die door een partij (al) worden ontplooid. Bij een contract is sprake
van een juridisch afdwingbare prestatieplicht, maar bij een subsidie kan ook geld worden teruggehaald
bij onjuiste of onvolledige besteding. Bij contracten is er meer keuzevrijheid voor de inkopers dan bij
subsidies. De keuzevrijheid voor gemeenten zal echter, vanwege de noodzaak van kwaliteitsborging,
zeker bij complexe zorg, relatief beperkt zijn.
Contracteren biedt meer prikkels voor verbetering van zorg, echter, er zijn verschillende andere
instrumenten waarmee dit doel ook kan worden bereikt, zoals prestatiesturing, benchmarking,
klanttevredenheidsonderzoek, innovatiebudgetten en persoonsvolgende budgetten.
Gemeenten kunnen voor beide opties kiezen.
Er zijn in theorie oneindig veel variaties denkbaar voor de wijze waarop gemeenten hun inkoop
kunnen organiseren. In bijlage 8 zijn de volgende vijf modellen voor de inkoop van (bovenlokale)
jeugdzorg uitgewerkt:
Detacheringmodel
Subsidiemodel
Functie gerelateerd inkoopmodel
Maatschappelijk aanbestedingsmodel
Marktplaatsmodel
Daarnaast bekijken de gemeenten in Midden Limburg voor wat betreft het aanbesteden van
maatschappelijke diensten vallend onder de Wmo (complex op zichzelf en vinden plaats in complexe
omgeving) naar de mogelijkheid om bestuurlijk te contracteren. Bestuurlijk contracteren is een
methodiek om de “Do check, do check” strategie vorm te geven in hoog complexe omgevingen met
behulp van langdurige, inhoudelijk flexibele contracten. Contracten richten zich op inbedding van
relaties en onderhandelingen zodat partijen zich kunnen aanpassen naar de steeds veranderende
omgeving en het gezamenlijk kunnen opvangen van negatieve schokeffecten. De gemeenten in
Midden-Limburg hebben hier ervaring mee opgedaan in het kader van de Wmo hulp bij het
huishouden. Dit zou wellicht ook een mogelijkheid zijn voor diensten in het kader van de nieuwe
jeugdwet.
Bij de keuze tussen de hierboven genoemde inkoopmodellen zijn de volgende overwegingen van
belang:
De modellen sluiten elkaar niet per se uit, maar kunnen in combinatie bestaan; bijvoorbeeld een
detacheringmodel voor de generalistische ambulante zorg en ondersteuning, gecombineerd met
een functiegericht inkoopmodel voor de specialistische hulp en subsidiemodel voor een
gezamenlijk meldpunt.
Wat niet logisch en efficiënt is, is wanneer gemeenten in één regio verschillende inkoopmodellen
kiezen voor hetzelfde type zorg of ondersteuning: de complexiteit van de inkoop wordt dan te
groot met als gevolg hoge administratieve lasten en geen schaalvoordelen. Op dit onderdeel is het
van belang dat de sturingsvisie van gemeenten gelijk is op de onderdelen in de kolom ‘wanneer
en waarvoor geschikt?’
Het hangt van de huidige en potentieel nieuwe organisatie van het aanbod af welke modellen in
een specifieke regio haalbaar zijn. Bijvoorbeeld: op het moment dat er (nog) geen zicht is op het
bestaan van meerdere goede aanbieders voor hetzelfde type zorg ligt een marktmodel op korte
termijn niet voor de hand. Algemener gesteld geldt dat per regio kan verschillen of aan de
randvoorwaarden kan worden voldaan die horen bij de kolom ‘hoe regel je het?’
Tot slot is ook van belang hoe op dit moment de inkoop van gemeenten op aanpalende domeinen
is georganiseerd. Daarvan zijn in de laatste kolom in bijlage 8 voorbeelden gegeven. De vraag
voor gemeenten is bij welk domein en welk bestaande model ze het liefst en makkelijkst kunnen
aansluiten. Hoewel zoals gezegd verschillende inkoopmodellen voor verschillende opgaven en
functies kunnen worden gekozen, biedt het voordelen in tijd en kosten om aan te sluiten bij
samenwerkingsvormen op inkoop die al bestaan in de regio

15 Privaatrecht: rechtsregels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen, Het Burgerlijk wetboek beschrijft het
privaatrecht.
16 Publiekrecht: regelt rechtsbetrekkingen tussen burgers en overheid en tussen overheidsorganen onderling (het strafrecht,
bestuursrecht en staatsrecht).

28/34

7.5 Sturing op de inzet van financiële middelen richting aanbieders
Een belangrijk onderdeel van de inkoop van jeugdzorg bij aanbieders –in één van de vijf vormen die
hierboven zijn benoemd – is hoe wordt gestuurd op de financiële middelen: de bekostiging. Wij sluiten
aan bij de definitie van ‘bekostiging’ die het Transitiebureau hanteert: ‘het maken van afspraken overof de definitie van- prestaties van zorgaanbieders die voor vergoeding door de gemeente in
aanmerking komen.
Ook daarvoor geldt dat er theoretisch veel varianten denkbaar zijn, maar dat ze zijn terug te brengen
tot een aantal hoofdtypen waar gemeenten nu aan denken:
functiegerichte bekostiging (bedrag per inwoner of gezin of totaalbudget)
prestatiegerichte bekostiging (trajectfinanciering, DBC’s, ZZP-financiering)
cliëntgerichte bekostiging (persoonsvolgende budgetten, PGB’s)
resultaatgerichte bekostiging.
Deze indeling (uitwerking bijlage 9) volgt de indeling van het discussiedocument over
17
bekostigingsmodellen van het Transitiebureau . De enige uitzondering is dat hier een aparte
categorie ‘cliëntgerichte bekostiging’ onderscheiden wordt, die in de genoemde publicatie tot
prestatiegerichte bekostiging wordt gerekend. Deze categorie is hier apart opgenomen, omdat
gemeenten nu denken aan of bezig zijn met cliëntgerichte bekostigingsvormen die niet per se
gebonden zijn aan een specifieke behandeling of specifiek traject. Dit neemt niet weg dat bij de
overige bekostigingsmodellen de cliënt niet centraal zou kunnen staan of de invloed daarvan kan
worden vastgelegd.
7.6 Bestuurlijke inrichting
Voor de inkoop zal een keuze moeten worden gemaakt welke bestuurlijke inrichtingsvorm daarvoor
wordt gekozen. Dit is nodig om daadwerkelijk te kunnen contracteren met aanbieders van jeugdzorg.
Er zijn in theorie veel verschillende bestuurlijke inrichtingsvarianten denkbaar, die in bestaande
rapporten al uitgebreid zijn beschreven. Wij beperken ons hier tot het beschrijven van drie
inrichtingsvarianten die ons gelet op de huidige vormgeving van samenwerking op het jeugddomein
en rond inkoop het meest waarschijnlijk lijken:
de vrijwillige centrumgemeenteconstructie
de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie
inkooprelaties per gemeente met bestuurlijke afstemming
Een uitwerking staat opgenomen in bijlage 10.

17

Het Transitiebureau Jeugd is een samenwerking tussen de VNG en de ministeries van VenJ en VWS. Het bureau
ondersteunt gemeenten bij de inhoudelijke en bestuurlijke aspecten van de transitie jeugdzorg
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Transformatieproces in Midden-Limburg Oost en West
In de regio wordt gewerkt vanuit twee subregio’s: Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en
Weert) en Midden-Limburg Oost (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond). Deze
samenwerking is historisch ontstaan vanwege logische schaalgrootte, geografische ligging en
bestuurlijke slagvaardigheid. De twee subregio’s werken nauw samen op het vlak van de toekomstige
jeugdhulp.
9. Startpositie van Midden-Limburg Oost en West.
De zeven gemeenten in Midden-Limburg hebben het preventieve jeugdbeleid goed op orde.
De gemeenten Nederweert, Leudal en Weert (MLW) hebben het gezamenlijk jeugdbeleid vast gelegd
in de deelnota WMO jeugd 2009-2012, de actieprogramma's 2009/2010 en 2011/2012.
De gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw Roerdalen en Roermond (MLO) hebben ieder afzonderlijk
(preventief) jeugdbeleid met een subregionale agenda. Met behulp van subsidie van de provincie zijn
in de regio diverse projecten gerealiseerd. Enkele beleidsactiviteiten die geldend zijn voor alle
gemeenten in Midden-Limburg op het gebied van jeugdbeleid zijn (zonder volledig te zijn):
- Vroegsignalering door de JGZ
Binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ), onderdeel van de GGD is geïnvesteerd in vroegsignalering
door middel van het project Samen Starten. Alle gezinnen van jonge kinderen worden gescreend op
aanwezige risicofactoren die kunnen leiden tot ontwikkelingsachterstanden of problemen. Gezinnen
waar een combinatie van risicofactoren aanwezig is worden door de JGZ actief gevolgd. Waar nodig
wordt hulpverlening betrokken.
- Integrale vroeghulp (IVH)
IVH is een samenwerking tussen de JGZ en MEE. Integrale vroeghulp richt zich op het jonge kind
waar mogelijk sprake is van ontwikkelingsachterstanden. Er wordt diagnostisch onderzoek gedaan en
ouders krijgen begeleiding en ondersteuning. Waar nodig worden partners uit de keten jeugdzorg
betrokken.
- Beleid voor en vroegschoolse educatie (VVE)
In de zeven gemeenten is er VVE beleid gericht op het voorkomen van onderwijsachterstanden bij het
jonge kind. De intensiteit van het beleid wordt bepaald door de criteria van het rijk en de daarbij
beschikbare financiën.
- Jongerenwerk
Vrijwel alle gemeenten hebben bij de welzijnsinstellingen jongerenwerk ingekocht.
De jongerenwerkers zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkelingen van jongeren die een extra
steuntje in de rug nodig hebben. In MLO wordt voor begeleiding het product jongerencoaching
ingezet.
- Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Beide subregio’s hebben een CJG. De primaire taak van het CJG is het ondersteunen van ouders en
jeugdigen bij het opvoeden en opgroeien. Er wordt informatie en advies gegeven (websites,
themabijeenkomsten, individuele vragen worden beantwoord via email, telefoon of gesprekken) en er
wordt lichte pedagogische opvoedondersteuning gegeven via individuele gesprekken. De CJG's
hebben consulenten van de JGZ en het AMW en maken gebruik van bestaand aanbod uit de keten
(de welzijnsinstellingen, de JGZ, MEE, integrale vroeghulp, het jongerenwerk, preventieve activiteiten
van de GGZ zoals verslavingszorg van Vincent van Gogh en de Riagg). De CJG's fungeren als een
netwerkorganisatie. Het CJG is in ontwikkeling. Uit de jaarverslagen blijkt dat het bereik en de
resultaten van de CJG's stijgt naar mate men langer bestaat en bekendheid heeft bij ouders en
jeugdigen.
-Triple P
Triple P is een wetenschappelijk bewezen opvoedmethodiek die wordt uitgevoerd op 5 niveaus van
licht naar zwaar. De gemeenten in Midden-Limburg hebben (met subsidie van de Provincie Limburg)
de keten jeugd geschoold in deze methodiek. Partners vanaf het voorliggend veld (kinderopvang,
onderwijs) tot en met specialisten) werken met deze methodiek. De methodiek wordt door ouders en
partners gewaardeerd.
- Verwijsindex NML
De verwijsindex is een digitaal ondersteuningsinstrument gericht op het bij elkaar brengen van
professionals bij zorgelijke situaties. De verwijsindex is bij het gros van de partners uit de jeugdzorg
geïmplementeerd.
- 1Gezin1Plan
In zowel MLO als MLW wordt de methodiek 1Gezin1Plan (1G1P) uitgerold.
De kern van deze werkwijze is:
hulp- en dienstverleners rond een gezin vormen samen met t gezin en hun netwerk één
team.
met het gezin wordt bepaald wie van het team coördinatie van zorg opneemt.
team stelt aan de hand van een eenvoudig format een plan op waarin met concrete
doelen wordt vastgelegd: wie, wat, wanneer.
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De werkwijze is simpel en efficiënt, het vraagt wel een grote cultuurverandering van de werkers.
Als kader hebben de gemeenten in ML hiervoor de notitie coördinatie van zorg vastgesteld (2011).
- Voorbereiding Passend Onderwijs
De schoolbesturen bereiden zich voor op Passend Onderwijs zoals gemeenten zich voorbereiden op
de transformatie van het onderwijs. De gemeenten Nederweert en Weert hebben met de
schoolbesturen een Lokaal Educatieve Agenda (LEA) opgesteld waarin de afspraak is vastgelegd om
passend onderwijs en de decentralisatie Jeugdzorg gezamenlijk vorm te geven. Leudal valt onder het
samenwerkingsverband met de gemeenten uit Oostelijk Midden-Limburg. Hier vinden ambtelijke
afspraken plaats betreffende de afstemming passend onderwijs en de transitie jeugdzorg. De
gemeenten Leudal, Roerdalen, Roermond en Maasgouw kennen allen een eigen Lokaal Educatieve
Agenda.
9.1 Transformatieproces is in volle gang!
De subregio’s MLW en MLO bereiden zich voor op de transformatie (cultuuromslag) van de jeugdzorg.
In beide subregio’s is een projectleider aangesteld en iedere gemeente heeft ambtelijke capaciteit vrij
gemaakt. Er wordt voortgebouwd op wat al in gang gezet is en al vastgelegd is in bestaande
documenten..
9.1.1 Visie en ambitie
De gemeenten in MLO baseren hun samenwerking op het gebied van jeugdbeleid op de volgende
visie.
“De regio Oostelijk Midden-Limburg (de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren en
Maasgouw) moet een regio zijn waarin kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien, hun
talenten kunnen ontwikkelen en plezier hebben, hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij
en goed voorbereid zijn op de toekomst om op te kunnen groeien tot volwaardige burgers.”
Met betrekking tot de transitie en transformatie van de jeugdzorg zijn in deze regio een startnotitie en
een transitieagenda opgesteld. Hierin is nog geen duidelijke visie op het nieuwe stelsel opgenomen,
wel is de ambitie van de subregio benoemd.
“De transitie van de jeugdzorg grijpen we aan om de jeugdzorg te verbeteren en hulp gepast en zo
vroeg en dicht mogelijk bij het kwetsbare kind en gezin te brengen om hun zelfredzaamheid te
versterken”.
De gemeenten in MLW hebben hun voorbereidende activiteiten vastgelegd in de
uitgangspuntennotitie “Decentralisatie Jeugdzorg” en een projectplan decentralisatie jeugdzorg.
Tot aan het verschijnen van de visienota wordt in deze regio de volgende visie aangehouden
waarvoor de basis gelegd is in de opgestelde visie van de drie gemeenten zoals opgenomen in de
deelnota Wmo-jeugd en de lokaal educatieve agenda (LEA):
“Iedere jeugdige en jong volwassene moet de kans krijgen gezond en veilig op te groeien, zijn of haar
talenten te ontwikkelen en plezier te hebben en zich goed voor te bereiden op zijn of haar toekomst,
waarbij van jeugdige en jong volwassene een positieve bijdrage aan de maatschappij wordt verwacht”.
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind. Daar waar ouders problemen
ondervinden biedt de gemeente, in samenspraak met de ketenpartners, op maat gesneden
ondersteuning. Vanzelfsprekend geldt het aanbod ook als de (hulp)vraag vanuit de jeugdige en
jongvolwassene zelf komt. Ondersteuning is altijd gericht op herstel van de eigen verantwoordelijkheid
/ zelfredzaamheid. Daarnaast creëert de gemeente een aanbod van algemene voorzieningen
waardoor jeugdigen en jong volwassenen in staat worden gesteld om zichzelf zo optimaal mogelijk te
kunnen ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving.
9.1.2 Uitgangspunten
In de vastgestelde documenten zoals in de vorige paragraaf benoemd hebben de beide subregio’s
gemeenschappelijke uitgangspunten voor de visie benoemd voor zowel proces als inhoud.
Proces:
Gemeenten nemen op proactieve wijze de regie op de stelselwijziging in overleg met de
provincie.
Gebruikers en partners (voorliggend veld tot en met geïndiceerde zorg) worden betrokken bij
planvorming.
Gemeenten zetten in op een nadere kennismaking met de “nieuwe” partners
In de planvorming wordt zoveel als mogelijk gelijk opgetrokken met de andere transities.
Van partners wordt verwacht dat zij rekenschap afleggen over resultaten en werkwijze.
De transformatie van de jeugdzorg is vernieuwend, zo snel als mogelijk en zorgvuldig.
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Samenwerken met andere gemeenten met betrekking tot gezamenlijke thema’s waar dit
voordeel biedt, noodzakelijk is of verplicht wordt.
Indicatiestelling moet eenvoudiger en integraal (ook met het oog op passend onderwijs).
De transitie dient een duurzame ontwikkeling te zijn.
Zowel voor de voorbereiding als de transitieperiode is het (gezamenlijk) vrijmaken van
ambtelijke capaciteit een must.
Wat goed is blijft.
Lokaal maatwerk, bovenlokaal en/of regionaal waar nodig.
Inhoud:
Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van ouders en kinderen.
Versterking van de sociale context van het kind en zijn/haar gezin.
Zorg organiseren rondom kind en gezin i.p.v. doorverwijscultuur
Een hernieuwd stelsel betekent een efficiencyslag op inhoud en kosten.
Preventie blijft de insteek van CJG. Schakel met jeugdzorg vooral in BackOffice om
laagdrempeligheid te behouden.
Goede aansluiting met (voorzieningen voor) nazorg.
Inzetten op meer preventie/ lichte vormen van hulp om zware jeugdzorg te verminderen.
Zo regelarm mogelijk.
Ruimte voor vakmanschap.
Bij de inzet en bepaling van ondersteuning en hulpverlening staat voorop:
o dat de nadruk ligt op vroegtijdig en met zo licht mogelijke ondersteuning;
o dat de mate van zelfredzaamheid van ouders/jeugdigen bepalend zijn;
o dat er sprake is van 1 Kind1Plan en waar nodig 1Gezin1Plan;
o dat er sprake is van een integrale benadering vanuit de verschillende leefdomeinen.
Het stelsel is evenwichtig opgebouwd. In de toekomst hebben we een nieuw stelsel wat
minimaal bestaat uit:
o de functie informatie en advies gericht op opvoeden en opgroeien;
o de functie pedagogische opvoedondersteuning, van licht tot zwaar;
o specialistische hulp waar nodig, zo thuisnabij en kort mogelijk;
De functies zijn in een doorgaande lijn opgebouwd in een evenwichtige verhouding.
9.1.3 Pilots
In Midden-:imburg zijn pilots gestart om te onderzoeken hoe de vernieuwing in de jeugdzorg eruit kan
zien.
In de MLW loopt vanaf november 2012 een pilot generalisten gericht op de toekomstige structuur van
de jeugdzorg. Concreet betekent dit dat het CJG is uitgebreid met een team jeugd-en gezinswerkers
dat vanuit een nieuw perspectief met ouders en kinderen aan de slag gaat.
In MLO is men gestart met pilot zorg zonder indicatie. Hiermee wordt onderzocht of en in welke mate
de zorg-en adviesteams de toegang kunnen zijn voor ambulante hulp. Een pilot generalisten is in deze
regio ook in voorbereiding, deze gaat 1 september 2013 van start.
9.1.4 Proces van samenwerking tot nu toe
Samenwerking tussen gemeenten
De bestuurders van de subregio’s MLW en MLO hebben de intentie met elkaar uitgesproken om in de
decentralisatie van de jeugdzorg zoveel als mogelijk samen op te trekken. De partners zijn immers
regionaal georganiseerd en er is gekeken vanuit efficiency. Er is een gezamenlijke planning
opgesteld. De projectleiders en beleidsambtenaren van MLO en MLW werken nauw samen vanuit de
OOGO structuren. Er wordt functioneel afstemming gezocht met Noord-Limburg en in de toekomst
ook met Zuid-Limburg.
Samenwerking met partners en gebruikers
In januari, februari en maart hebben 4 bijeenkomsten plaatsgevonden waarin de transformatie
centraal stond:
bijeenkomst met uitvoerend professionals (zie bijlage 11)
bijeenkomst cliëntenraden – gebruikers van de jeugdzorg (zie bijlage 12)
bijeenkomst met kleine aanbieders PGB’s (zie bijlage 13)
bijeenkomst managers – raden van bestuur (zie bijlage 14)
Alle bijeenkomsten waren inspirerend, er was een open sfeer, er is veel met elkaar gedeeld en er is
samen nagedacht over de toekomst van de jeugdzorg. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn
opgenomen als bijlagen en dienen als input voor de keuzes in de visienota.
Bijeenkomsten/ contact met de doelgroep/ jeugdigen is in mei 2013 opgestart door middel van o.a een
bezoek aan de cliëntenraad van de gesloten jeugdzorg.
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9.2.5. Proces van samenwerking: vervolg
Voorliggende inventarisatienota is een stap in het proces om te komen tot de transitie en transformatie
van de jeugdzorg: het is de startfoto. Hierna gaan we verder.
Samenwerking tussen gemeenten: bestuurlijke documenten.
De uitgesproken bestuurlijke intentie om met de 7 gemeenten samen te werken zal in juni 2013
vastgelegd worden in een intentieovereenkomst. Deze overeenkomst zal voorafgaan aan de
gezamenlijke richtinggevende visienota. De richting van de visienota wordt in juni met de colleges en
de gemeenteraden van de gezamenlijke gemeenten gedeeld (informatief). In october wordt
raadsbehandeling van de visienota in de afzonderlijke gemeenteraden verwacht.
Daarna dient er een meerjarig beleidsplan opgesteld worden. Dit beleidsplan zal vervolgens
uitgewerkt worden in de benodigde verordeningen (minimaal inzake de individuele voorzieningen),
jaarplannen en subsidie-, danwel inkoopafspraken. Een en ander is ook nog afhankelijk van de
landelijke kaders en voortgang.
Samenwerkingsstructuur
Ambtelijk wordt gezocht naar afstemming en worden taken binnen de subregio’s verdeeld. Vooralsnog
wordt aangesloten bij de oude OOGO structuur. De projectstructuur en (tijdelijke) overleggen/
werkgroepen (ook met partners) worden aangepast op basis van inhoud en opgeschaald waar nodig.
Er wordt hierbij functioneel afstemming gezocht met o.a. Noord-Limburg. Daarbij wordt tevens bezien
op welke wijze de 3D samenhang in de projectstructuur geborgd kan worden.
Samenwerking met partners en gebruikers
Alle bijeenkomsten krijgen als onderdeel van de uitwerking in het beleidsplan een vervolg door middel
van:
de uitvoerend professionals zullen concrete vraagstukken per mail voorgelegd krijgen;
een panel van gebruikers wordt opgericht die met de zeven gemeenten meedenken;
werkbijeenkomst met de kleine aanbieders PGB’s;
werkbijeenkomst met de managers over de toekomstige visie en uitgangspunten;
Cliëntenparticipatie/ participatie van jongeren wordt opgestart. Hier zal een plan voor
opgesteld worden. O.a. zullen er bezoeken gebracht worden aan cliëntenraden en wordt in
samenwerking met het jongerenwerk gezocht naar goede vormen om jongeren te betrekken.
e

Met partners waarvan pas recent bekend is geworden dat ze over gaan naar gemeenten (1
lijnspsychologen, aanbieders uit de VB sector) zal een inhaalslag gemaakt worden (informatief). Hier
zal ook een vervolgtraject op vormgegeven worden
Daarnaast zullen er gericht verschillende tijdelijke werkgroepen opgericht worden die een deelvraag
van het beleidsplan beantwoorden.

33/34

Afkortingenlijst

AMK
AMHK
AMVB
AMW
AWBZ
BJZ
CIZ
CJG
CvI
DBC
FACT
1G1P
GGZ
GZ-psycholoog
IPO
JB
JGZ
JZV
LEA
(L)VB
MLO
MLW
NZA
NJI
NVP
OBC
OCW
OOGO
OTS
PGB
RvK
REC
RMC
SEH
SJZ
SHG
V&J
VN
VNG
VWS
Wajong
WMO
WPG
WSW
WWB
ZVW
ZZP

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Algemene maatregel van bestuur
Algemeen Maatschappelijk Werk
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Bureau Jeugdzorg
Centrum Indicatiestelling Zorg
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Centrum voor Indicatiestelling (CvI)
Diagnose Behandel Combinatie (DBC)
Functie Assertive Community Treatment
1 Gezin, 1 Plan (1G1P)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Gezondheidszorg Psycholoog
Interprovinciaal Overleg (IPO)
Jeugdbescherming (JB)
Jeugd Gezondheidszorg (JGZ)
Stichting Jeugd Zorgvragers Limburg
Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
(Licht) Verstandelijk beperkten (LVB)
Midden-Limburg Oost (MLO)
Midden-Limburg West (MLW)
Nederlandse zorg autoriteit (NZA)
Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP)
Orthopedagogische Behandelcentra (OBC)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Op overeenstemming gericht overleg
Onder Toezichtstelling (OTS)
Persoonsgebonden Budget (PGB)
Raad voor Kinderbescherming
Regionaal Expertise Centrum
Regionaal Meld en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC)
Spoed Eisende Hulp (SEH).
Service.jz
Steunpunt Huiselijk Geweld
Veiligheid en Justitie (V&J)
Verenigde Naties
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Wet publieke gezondheid
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
Wet Werk en Bijstand (WWB)
Zorgverzekeringswet
Zorgzwaarte pakketten
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Bijlage 1 Profielschets van de huidige jeugdzorgaanbieders in de regio Noord-en Midden Limburg
In de regio Noord-en Midden-Limburg zijn de volgende organisaties actief:
Huidig domein
Provinciale jeugdzorg

Indicatie door:
Bureau Jeugdzorg

Jeugd-GGZ

Bureau Jeugdzorg
Huisarts

(licht)verstandelijke
beperking (L)VB

CIZ

Gesloten jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg en rechtelijke
uitspraak
Rechter

Jeugdmaatregel en
jeugdreclassering

Uitvoerder
Mutsaersstichting
Rubicon
Buro van Roosmalen
Mondriaan
Mutsaersstichting
RiaggZuid
Vincent van Gogh
Zorgverlening- PGZ
Koraalgroep
Zorgverlening- PGZ
PSW (Junior)
Daelzicht
Pergamijn
Icarus (St. Joseph)
Bureau Jeugdzorg
William Schrikker Groep
(voor kinderen of ouders met
een beperking)

Bureau Jeugdzorg Limburg
Bureau Jeugdzorg (BJZ) is het voorportaal tot alle jeugdzorg in Nederland. BJZ beoordeelt of jongeren
zorg nodig hebben en welke zorg het beste bij hun problemen past. Dit heet indicatie. BJZ geeft
indicaties voor alle organisaties die vallen onder de Wet op de jeugdzorg. Het is ook de toegang tot de
geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd-ggz) en de zorg voor licht verstandelijk
gehandicapte jongeren (jeugd-lvg). Kinderen, jongeren en ouders worden door Bureau Jeugdzorg
begeleid of doorverwezen naar andere hulpverleners. De wettelijke taken van BJZ zijn de
indicatiestelling, de uitvoering van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK),
de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (voogdij, gezinsvoogdij) en de jeugdreclassering. In
de regio’s Noord- en Midden-Limburg zijn in totaal vanuit BJZ 9 teams actief, ieder met hun eigen
werkgebied. Voor vermoedens van kindermishandeling of voor advies over kindermishandeling, kan
contact opgenomen worden met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). BJZ heeft de
wettelijke taak om in te grijpen als de ontwikkeling van een kind (ernstig) in gevaar komt. Dit kan via
de vrijwillige hulpverlening maar eventueel ook via de Raad voor de Kinderbescherming. Op basis van
onderzoek door de Raad kan de kinderrechter bepalen dat het kind onder toezicht wordt gesteld
(OTS), waarbij de ouders of opvoeders wel verantwoordelijk blijven maar een gezinsvoogd zich altijd
met de opvoeding en verzorging mag bemoeien. Een andere jeugdbeschermingsmaatregel is de
voogdijmaatregel, waarbij een voogd volledig het gezag overneemt van de ouders en BJZ
verantwoordelijk wordt voor de opvoeding en verzorging van het kind. BJZ verzorgt met verschillende
varianten ook de jeugdreclassering voor jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd. Ten slotte
geeft BJZ ook AWBZ indicaties af zodat jeugdigen passende hulp of budget hiervoor ontvangen. Dit
kan in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).
De organisatie
Onderdeel jeugd bron
Aantal fte in dienst:
487 fte
idem
2012, Secretaris RvB BJZ
Limburg
Bedrijfsopbrengsten:
€ 37.459.405
idem
2012, Secretaris RvB BJZ
Limburg
Schaalgrootte
provinciaal
Welke taken gaan over
Alle taken van de volledige organisatie
naar de gemeente?
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Bureau van Roosmalen
Buro van Roosmalen is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, met Noord- en MiddenLimburg als werkgebied. Er zijn vijf teams werkzaam, verdeeld over vestigingen in Roermond, Venlo
en Venray. In een aantal gezondheidscentra en huisartspraktijken zijn eveneens psychologen van
Buro van Roosmalen in dienst. Wat betreft jeugdzorg wordt zowel eerstelijns psychologische hulp als
tweedelijns geestelijke gezondheidszorg geboden.
Naast psychologen/psychotherapeuten die gespecialiseerd zijn in cognitieve gedragstherapie, zijn er
psychiaters, kinder- en jeugdpsychologen, groepstherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, creatief
therapeuten, ouderbegeleiders en seksuologen aan de teams verbonden. Behandelingen worden
individueel of in groepsverband aangeboden. Ook zijn er mogelijkheden rond therapie via internet.
Voor de meest voorkomende problemen bij kinderen en jeugd zijn behandelprogramma’s ontwikkeld.
Binnen de behandelprogramma’s kan gekozen worden uit verschillende modules of vormen van
individuele of groepstherapie. Enkele specifieke problemen die worden behandeld zijn
autismespectrumstoornissen, eetstoornissen, angststoornissen, gedragsproblemen, gezinsproblemen,
depressie en identiteit/ persoonlijkheidsproblematiek.
Verder beschikt Buro van Roosmalen over het Trainingscentrum Kind & Jeugd, waar trainingen
worden gegeven aan kinderen en jeugdigen die gedurende hun schoolperiode op sociaaleconomisch
gebied extra ondersteuning kunnen gebruiken. Er worden trainingen aangeboden ter versterking van
de sociale vaardigheden, weerbaarheid en ter vermindering van faalangst.
De organisatie
Onderdeel jeugd bron
Aantal fte in dienst:
66 fte
Telefoon
Bedrijfsopbrengsten:
€ 5.494.000
Telefoon
Schaalgrootte
provinciaal
Welke taken gaan over
Alle taken voor jeugd-GGZ, omvang onbekend
naar de gemeente?
Daelzicht
Daelzicht is een zorgorganisatie die zich richt op kinderen, jongeren en volwassenen met een
verstandelijke beperking die tijdelijk of hun hele leven lang ondersteuning nodig hebben. De
organisatie is op ruim tachtig locaties in heel Limburg vertegenwoordigd. Daelzicht kan waar nodig de
zorg voor kinderen uit handen nemen. De begeleiding vindt plaats in gezinnen, op school of in een
van de kinderdagcentra. Ook zijn er mogelijkheden om na het kinderdagcentrum of de school door te
stromen. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden voor kinderen en jongeren om bij, of met
ondersteuning van, Daelzicht te wonen.
Er kan bij Daelzicht ambulante hulp worden verleend in de vorm van individuele begeleiding,
persoonlijke verzorging, praktisch pedagogische gezinsbegeleiding en behandeling door een
gedragswetenschapper. Daarnaast verzorgt de organisatie dagactiviteiten. Kinderen die niet naar
school kunnen of nog te jong zijn om naar school te gaan kunnen terecht bij een van de dagcentra.
Voor kinderen met een verstandelijke beperking zijn er ook nog de gezinshuizen waarin zij bij een
medewerker van Daelzicht wonen. In de huizen wonen ouders met mogelijk eigen kinderen en
maximaal drie kinderen met een beperking die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. Als een
kind echt niet meer thuis kan wonen en er acuut een oplossing nodig is, dan kan Daelzicht ook de
crisisopvang regelen door een passende woonplek te bieden. Vaak zijn de omstandigheden waarin dit
nodig is van tijdelijke aard.
Naast de bovengenoemde diensten biedt Daelzicht nog een aantal specifieke vormen van
ondersteuning aan mensen die speciale aandacht nodig hebben tijdens hun behandeling, omdat zij
bijvoorbeeld bepaalde angsten hebben. De diensten variëren van muziektherapie tot medische hulp
en diagnostisch onderzoek door een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten.
De organisatie
Onderdeel jeugd bron
Aantal fte in dienst:
986 fte
Jaardocument 2012 van Daelzicht
Bedrijfsopbrengsten:
€ 92.555.811
Jaardocument 2012 van Daelzicht
Schaalgrootte
provinciaal
Welke taken gaan over
Alle taken voor jeugd met verstandelijk gehandicapten tot 18 jaar, inclusief
naar de gemeente?
de jeugdigen met een licht- verstandelijk beperking.
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Icarus
Icarus is een onderdeel van Stichting Jeugdzorg St.Joseph (SJSJ), gelegen in Cadier en Keer. Icarus
is een gesloten jeugdzorginstelling die valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier verblijven jongeren van 8-18 jaar met ernstige
(gedrags)problemen zoals agressief, antisociaal, opstandig gedrag of loverboy-problematiek. Een
plaatsing in Icarus is een zware vorm van jeugdzorg. De plaatsing wordt pas ingezet als andere
vormen van zorg niet geleid hebben tot het gewenste resultaat. Vaak is er naast gedragsproblematiek
ook sprake van een psychiatrische problematiek. Jongeren kunnen alleen bij Icarus worden
opgenomen met een indicatie van Bureau Jeugdzorg of met een machtiging tot gesloten plaatsing van
de kinderrechter.
De intentie is om samen met de ouders/verzorgers en instanties de ontwikkeling van de jongere zo
gunstig mogelijk te beïnvloeden om hen een kans te geven om in de maatschappij een aanvaardbare
plek te verwerven. Binnen Icarus wordt de jongeren zorg, veiligheid en bescherming aangeboden. Er
is hierbij plaats voor 74 jongeren. Om goed te kunnen voldoen aan de behoefte van onze jongeren zijn
er tussen de groepen verschillen met betrekking tot mate van beslotenheid. Er zijn groepen met een
echt gesloten karakter en groepen met een wat meer open karakter. De groepen, verdeeld in aparte
jongens- en meisjesgroepen, bieden echter allemaal gesloten jeugdzorg aan. Iedere jongere ontvangt
hulpverlening op maat, zowel individueel als groepsgericht. Er wordt multimethodisch gewerkt, maar
het Sociaal Competentie Model is leidend voor het werken op de groepen. Daar waar nodig worden
ondersteunende therapieën en trainingen aangeboden.
Als vervolgtraject op de behandeling binnen de reguliere JeugdzorgPlus-groepen, wordt door middel
van de gezinshuizen ‘the Mix’ en ‘de Specht’ verdere hulp aangeboden. De jongeren wonen in de
huizen samen met een gezinshuisouderpaar dat verantwoordelijk is voor de begeleiding en zorg van
de jongeren. De gezinsleden worden intensief begeleid door een team van professionals. Binnen het
gezinshuis wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij de behandelvisie en methodieken van Icarus,
maar er is ook een eigen aanpak. De jongeren werken aan meer zelfstandigheid, maar hebben de
huiselijke sfeer nog nodig en leren juist in die huiselijke sfeer ook een aantal dingen op weg naar
zelfstandigheid.

Aantal fte in dienst:
Bedrijfsopbrengsten:
Schaalgrootte
Welke taken gaan over
naar de gemeente?

De organisatie
Onderdeel jeugd bron
139 fte
e-mail (Menno Alkemade)
€ 11.451.569
e-mail (Menno Alkemade)
provinciaal
Icarus biedt zeer gespecialiseerde zorg. Alleen de financiering zal overgaan
naar de gemeenten.

Koraal Groep
Bij Koraal Groep wordt zorg en ondersteuning geboden aan mensen met een beperking of
belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied. De Koraal Groep bestaat uit elf
afzonderlijke stichtingen, met locaties in Noord-Brabant en Limburg. Deze stichtingen ondersteunen
niet alleen cliënten maar ook hun sociaal netwerk, zoals hun ouders en verwanten. De cliënten
worden geholpen bij hun ontplooiing, om zodoende zoveel mogelijk te participeren in de samenleving.
Koraal Groep richt zich op zowel volwassenen als jeugdigen. Het aanbod bestaat niet alleen uit
gehandicaptenzorg, maar ook uit jeugdzorg, onderwijs, arbeidsintegratie en maatschappelijke opvang.
Op deze manier kunnen onderwerpen als observatie, behandeling, verblijf en scholing door één en
dezelfde organisatie worden verzorgd, onder één regie.
Naast het reguliere hulp- en ondersteuningsaanbod participeert de stichting in
samenwerkingsverbanden op het gebied van kennis en wetenschap. De aanwezige
onderzoeksexpertise wordt benut door zoveel mogelijk deel te nemen aan praktijkrelevant onderzoek.
Een voorbeeld van deze specialisatie is een polikliniek voor kinderen en jongeren waarbij er sprake is
van een (lichte) verstandelijke beperking met daarnaast leer-, gedrags-, psychosociale- en/of
psychiatrische problemen. Ook is er onder andere een polikliniek seksuologie en een leerwerkbedrijf.
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Specifiek onderdeel van de Koraal Groep voor jeugd: Gastenhof
Gastenhof is een orthopedagogisch behandelinstituut voor jeugdigen tussen de 4 en 21 jaar met een
licht verstandelijke beperking en daarnaast leer-, gedrags-, psychosociale- en/of psychiatrische
problematiek. De organisatie biedt de volgende hulpverleningsvormen: observatie, diagnostiek,
behandeling, onderwijs en arbeidstoeleiding. De hulp wordt poliklinisch, ambulant, deeltijd of klinisch
aangeboden. De beschikbare producten worden los van elkaar of in combinatie ingezet om de
jeugdige en het gezin een zo optimaal mogelijk passend behandelaanbod te bieden.
De verschillende behandelingsvormen worden op diverse locaties in heel Limburg uitgevoerd. Wat
betreft de regio’s Noord-Limburg en Midden-Limburg heeft Gastenhof alleen in Roermond en Venlo
een vestiging. Op de Venlose locatie worden ambulante hulpverlening, dagbehandeling, naschoolse
dagbehandeling en reguliere behandelgroepen aangeboden. In de behandelgroepen, de zwaarste
oplossing, wordt er gekozen voor een 24-uurs behandeling waarbij de jeugdige binnen een leefgroep
woont. De Roermondse locatie kent naast de behandelgroepen ook het Behandelprogramma
Individueel Wonen (BIW) en de zogenoemde maatschappelijke dienstverlening. BIW is een project dat
jeugdigen een behandelplek biedt die gericht is op een zo zelfstandig mogelijke woonplek, waarbij
gewerkt wordt aan praktische redzaamheid en psychosociale problemen. De maatschappelijke
dienstverlening is gericht op jongeren in de leeftijd van 14 tot 23 jaar die veelal geen vaste woon- of
verblijfplaats hebben. Zij worden in het programma begeleid naar een zelfstandig bestaan.

Aantal fte in dienst:
Bedrijfsopbrengsten:
Schaalgrootte
Welke taken gaan over
naar de gemeente?

De organisatie
Onderdeel jeugd bron
2.563 fte
304 fte
jaarverslag 2011
€ 221.531.00
€ 9.123.000
jaarverslag 2011 + telefoon
Noord-Brabant en
Limburg
Alle taken voor jeugd met verstandelijk gehandicapten tot 18 jaar, inclusief de
jeugdigen met een licht- verstandelijk beperking, exclusief langdurend verblijf.

MEE
MEE is een landelijke opererende organisatie die hulp biedt aan volwassenen en kinderen met één of
meerdere beperkingen. Het kan hier gaan om een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.
Ook wordt er gewerkt met mensen die een beperking hebben door een chronische ziekte, niet
aangeboren hersenletsel of autisme. MEE Midden-Limburg en MEE Noord-Limburg zijn onderdeel van
De Meent Groep, een samenwerkingsverband dat een groot gedeelte van de provincies Limburg en
Noord-Brabant bestrijkt. In Susteren is MEE Zuid actief.
MEE richt zich op het versterken van de eigen kracht van cliënten. Mensen met een beperking of
chronische ziekte kunnen er terecht voor vragen en problemen op alle levensgebieden; van
opvoeding, ontwikkeling, leren en werken tot samenleven, wonen of regelgeving en geldzaken. De
organisatie adviseert cliënten, helpt ze op weg en ondersteunt waar dat nodig is. Een indicatie of
verwijsbrief is daarbij niet nodig. Mensen met een beperking worden geholpen bij het omgaan met hun
beperking, bij vragen rondom de opvoeding van kinderen, in hun zoektocht naar betaald of onbetaald
werk, naar een grotere vrienden- of kennissenkring en naar een geschikte opleiding of
woonvoorziening. Hierbij wordt aan mensen in de omgeving van de cliënt gevraagd om mee te
denken en ondersteuning te bieden. Cliënten kunnen individueel begeleid worden, er kunnen
trainingen en cursussen gegeven worden en mensen kunnen worden doorverwezen naar de
vrijwilligershulp. Ook kan MEE ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie of het verkrijgen van
een juiste diagnose. De organisatie is daarnaast een samenwerkingspartner voor andere organisaties
die mensen met een beperking van dienst willen zijn, bijvoorbeeld scholen, gemeenten, UWV,
sportverenigingen en woningcorporaties.
De organisatie
Onderdeel jeugd bron
Aantal fte in dienst:
55,5 fte
Jaardocument Maatschappelijke
Verantwoording 2011 van De
Meent Groep
Bedrijfsopbrengsten:
€19.353.956 (2011)
Idem
Schaalgrootte
Landelijke
opererend vanuit
regio’s Noord- en
Midden- en ZuidLimburg
Welke taken gaan over
MEE gaat per 2015 geheel over naar gemeenten.
naar de gemeente?
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Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, met hoofdvestigingen in Heerlen en
Maastricht en 54 locaties verspreid over voornamelijk de provincie Limburg. Er zijn speciale
behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische
klachten en voor mensen met verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan forensische
psychiatrie. Uitgangspunt is dat de zorg, waar mogelijk, dichtbij de cliënt en zijn omgeving wordt
verleend.
Mondriaan bestaat uit drie zorgbedrijven gericht op een specifieke doelgroep en één onderdeel gericht
op de ondersteuning van de zorg. Een van die zorgbedrijven is Mondriaan Kinderen en Jeugdigen, dat
zich richt op kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Hierin is plaats voor ambulante/klinische
generalistische zorg, orthopsychiatrie, verslavingszorg en het Leo Kannerhuis Limburg, een
behandelcentrum voor mensen met autismespectrumstoornissen.
Jeugdigen kunnen bij Mondriaan voor regelmatige behandelingen bij de polikliniek terecht. Waar nodig
kunnen ze ook overdag samen met anderen jongeren in een deeltijdgroep behandeling krijgen.
Daarnaast is er ook een dag- en nachtgroep waar de jongeren overdag, ’s nachts en in het weekend
kunnen verblijven. Tijdens de behandelingen worden één of meer therapieën en trainingen gegeven.
Deze behandelwijzen kunnen op verschillende manieren vorm krijgen. Aan de hand van
uiteenlopende methodes worden psychologische problemen benaderd, al dan niet met betrokkenheid
en samenwerking van familieleden. Zo nodig kunnen verschillende behandelmethodes in combinatie
worden ingezet.
De organisatie
Onderdeel jeugd bron
Aantal fte in dienst:
1865 fte
jaarrekening 2011
Bedrijfsopbrengsten:
€ 155.820.000
jaarrekening 2011
Schaalgrootte
Vooral Z-Limburg,
klein deel ML
Welke taken gaan over
Alle taken voor jeugd-GGZ, omvang is onbekend
naar de gemeente?
Mutsaersstichting
Mutsaersstichting is een hulpverleningscentrum dat geïndiceerde jeugdhulpverlening en geestelijke
gezondheidszorg biedt aan kinderen, en daarnaast zorgt voor maatschappelijke opvang en
begeleiding aan vrouwen en hun kinderen. In Venlo, Wessem, Roermond, Venray en Weert wordt er
gewerkt aan de hand van regioteams. Vanuit deze teams worden ambulante-, deeltijd- en
onderwijsmodulen aangeboden. Voltijdopnames zijn alleen in Venlo mogelijk.
Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen door de Mutsaersstichting doorverwezen worden naar de Wijnberg,
een school voor speciaal onderwijs met locaties in Venray, Weert, Wessem en Venlo. Jongeren van
12 tot en met 20 jaar kunnen terecht bij de Velddijk, een school voor speciaal onderwijs met locaties in
Venlo en Tegelen. Ook op het gebied van gespecialiseerde begeleiding verzorgt de Mutsaersstichting
twee modules. Binnen het logeerhuis in Venlo verblijven kinderen en jeugdigen in vaste
logeergroepen. Vanuit activiteiten wordt daar vorm gegeven aan leermomenten. Een tweede vorm van
gespecialiseerde begeleiding, de ondersteunende begeleiding individueel (OBI), word in de
thuissituatie, bij de sportverenigingen, in het buurthuis of bijvoorbeeld op school aangeboden.
Afhankelijk van de hulpvraag en mogelijkheden wordt er op praktisch wijze gewerkt aan de
vastgestelde doelen. Naast de hulp aan de kinderen, is de gespecialiseerde begeleiding ook bedoeld
om de rest van het gezin wat rust te geven. In sommige gevallen is het ook mogelijk om de jeugdige
enkele dagen in de week in een van de woon- en leefgroepen te laten wonen. Overdag gaat het kind
dan gewoon naar school, en ’s avonds is er de mogelijkheid om te spelen met andere kinderen in de
groep. Ondertussen kan er eventueel gepraat worden met de aanwezige begeleiders.
De organisatie
Onderdeel jeugd bron
Aantal fte in dienst:
265 fte
jaardocument 2011
Bedrijfsopbrengsten:
jaardocument 2011
€ 26.740.120
Schaalgrootte
NM-Limburg
Welke taken gaan over
Alle taken op het gebied van GGZ-jeugd en jeugd en opvoedhulp (dit betreft
naar de gemeente?
de meeste taken van de organisatie)
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Stichting Pergamijn
Pergamijn richt zich op het begeleiden en ondersteunen van mensen met een verstandelijke
handicap. Er wordt daarbij uitgegaan van een filosofie waarin de nadruk wordt gelegd op het bieden
van keuzes en het benutten van kansen en mogelijkheden. De stichting biedt een gevarieerd aanbod
van voorzieningen voor wonen, werken, daginvulling en ontspanning. De ondersteuning en
begeleiding wordt daarbij zoveel mogelijk toegespitst op de individuele cliënt. Het werkgebied bestrijkt
Midden-Limburg en het grootste deel van Zuid-Limburg.
Een van de uitgangspunten van Pergamijn is het zoveel mogelijk integreren van mensen met een
verstandelijke beperking in de samenleving. Om dit te bewerkstelligen zijn de woon- en
activiteitenvoorzieningen gedecentraliseerd en wordt er gewerkt vanuit een platte organisatie die
bestaat uit verschillende clusters en units. De medewerkers gaan daarin zelfstandiger, met veel
verantwoordelijkheden, te werk. Cliënten kunnen zo beter begeleid worden bij hun integratie in de
maatschappij. Op verschillende fronten worden initiatieven genomen om deze integratie ook te
bewerkstelligen, denk aan de verschillende cliënten die wekelijks hun sport- en vrijetijdsbehoefte
invullen bij de reguliere sport-, cultuur-, en muziekverenigingen.
Pergamijn onderhoudt een intensieve samenwerkingsrelatie met de Universiteit Maastricht.
Wetenschappers onderzoeken bij Pergamijn belangrijke thema’s. Op deze manier draagt Pergamijn
bij aan het verbeteren van de ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.
De organisatie
Onderdeel jeugd bron
Aantal fte in dienst:
1007 fte
jaardocument 2012
Bedrijfsopbrengsten:
€ 72.127.472
jaardocument 2011
Schaalgrootte
MZ-Limburg
Welke taken gaan over
Alle taken voor jeugd met verstandelijk gehandicapten tot 18 jaar, exclusief
naar de gemeente?
langdurend verblijf
PSW - PSWJunior
Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg en ondersteuning
aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap en/of ontwikkelingsproblematiek bij
wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. PSW heeft een groot aantal verschillende
locaties, verspreid over Midden- en Noord-Limburg.
PSW Junior biedt aan de hand van verschillende programma’s en individuele werk- en
begeleidingsplannen zorg aan kinderen en jongeren. PSW Junior START biedt advies, observatie,
diagnostiek, begeleiding en behandeling/therapie aan ouders en hun kinderen tot 5 jaar met een
achterstand in de ontwikkeling. De kinderdagcentra van PSW Junior bieden ontwikkelingsgerichte
dagbesteding aan kinderen met een verstandelijke handicap. Deze kinderdagcentra bieden eventueel
ook individuele behandeling en/of therapie, zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie,
spelbegeleiding en communicatietraining. PSW heeft twee kleinschalige woonvoorzieningen en een
logeerhuis waar, in nauwe samenspraak met de ouders, woonbegeleiding wordt aangeboden. Via
PSW Junior Ambulant komen medewerkers van PSW thuis in het gezin of in de peuterspeelzaal, op
school of op de vrijetijdsclub voor zorg en ondersteuning. PSW Junior Vrije Tijd heeft een breed
aanbod van vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren. Via het project Onderwijs in Zorg is er een
samenwerking tussen de kinderdagcentra van PSW en drie scholen uit het speciaal onderwijs.
Leerkrachten van deze scholen brengen daarmee onderwijselementen in het programma voor
kinderen die (nog) niet kunnen doorstromen naar het onderwijs. Naast de hiervoor genoemde
programma’s heeft PSW ook nog een schoolvoorbereidende groep waarmee kinderen worden
voorbereid op het reguliere onderwijs.
De organisatie
Onderdeel jeugd bron
Aantal fte in dienst:
521 fte
jaarverslag 2011
Bedrijfsopbrengsten:
€ 34.488.251
jaarverslag 2011
Schaalgrootte
NM-Limburg
Welke taken gaan over
De taken voor jeugd met een verstandelijke handicap tot 18 jaar, exclusief
naar de gemeente?
langdurend verblijf
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RIAGG Zuid
Riagg (Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) is een instelling voor
geestelijke gezondheidszorg, bestemd voor mensen met psychologische of psychiatrische problemen
waarvoor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis niet nodig is, maar die te ernstig of te complex
zijn om door een huisarts of maatschappelijk werker afgehandeld te worden. Met ambulant wordt
bedoeld dat cliënten naar Riagg toekomen en niet voor behandeling worden opgenomen. De
behandeling bestaat meestal uit gesprekken, hetzij individueel, hetzij in een groep. In de
groepsgesprekken worden voor specifieke groepen kinderen en jeugdigen diverse onderwerpen
besproken. Daarnaast wordt ook vaak medicamenteus behandeld.
De afdeling Kinderen & Jeugd biedt bij psychische problemen zorg aan kinderen en jeugdigen tot 18
jaar. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan het gezin of aan andere belangrijke personen in de
omgeving van het kind. Het uitgangspunt is daarbij om het kind of de jeugdige optimaal te laten
ontwikkelen binnen de mogelijkheden die hij of zij heeft. Op die manier kan iemand blijven meedoen in
het gezin, op school met leeftijdsgenoten en later ook op de arbeidsmarkt. Door de behandeling voelt
het kind of de jeugdige zich beter en dat biedt een stimulans voor de verdere ontwikkeling. De afdeling
Kinderen & Jeugd heeft daarnaast ook speciaal zorgprogramma voor kinderen en jeugdigen met
autismespectrumstoornissen.
In de regio Noord- en Midden-Limburg worden de bovenstaande diensten verleend door RiaggZuid,
met vestigingen in Weert, Leudal, Echt, Venlo en Roermond.
De organisatie
Onderdeel jeugd bron
Aantal fte in dienst:
201 fte
jaarverslag 2011
Bedrijfsopbrengsten:
€ 18.585.426
jaarverslag 2011
Schaalgrootte
NM-Limburg en
Noord-Brabant
Welke onderdelen gaan
Alle taken voor jeugd-GGZ (de afdeling Riaggzuid Jeugd), omvang is
over naar de gemeente?
onbekend
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Rubicon
Rubicon biedt jeugd- en opvoedhulp in Noord- en Midden-Limburg. Zo snel mogelijk, zo kort mogelijk
en zo dicht mogelijk bij huis. De hulpvraag van een kind en of de ouders staat daarbij altijd voorop.
Rubicon biedt professionele hulp op maat, liefst in de thuissituatie, maar als het niet anders kan, wordt
de hulp bij Rubicon gegeven. Rubicon doet dat zo veel mogelijk samen met het kind en het gezin. Dat
is mogelijk door de verschillende hulpvormen, die zijn samengebracht in diverse regioteams.
- Acute zorg: Soms zijn problemen zo ernstig, dat snel handelen noodzakelijk is. Een
hulpverlener van Rubicon bekijkt wat er aan de hand is en biedt direct hulp, bij voorkeur in de
thuissituatie. Als dat niet kan, zoekt Rubicon samen met het kind en de ouders naar een
andere oplossing, bijvoorbeeld tijdelijk verblijf in een groep of pleeggezin. Het doel is dat het
kind en de ouders zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen.
- Hulp aan huis: Rubicon helpt gezinnen met kinderen door middel van gezinsbegeleiding in de
eigen omgeving. De hulp aan huis richt zich op het ondersteunen, versterken en activeren van
datgene dat wél goed gaat in het gezin. Samen met alle gezinsleden bekijkt de hulpverlener
hoe de problemen zodanig verminderd kunnen worden dat het gezin zonder hulp verder kan.
Daarnaast begeleidt Rubicon jongeren bij hun weg naar zelfstandigheid en het vinden van
een plek in de maatschappij.
- Pleegzorg: Voor kinderen die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, kan
pleegzorg een oplossing zijn. Pleegzorg is er voor het kind en de ouders. De ouders delen
met de pleegouders de verzorging en opvoeding, voor korte of langere tijd. Pleegzorg is er om
kinderen en hun ouders sterker te maken, zodat de kinderen weer terug naar huis kunnen. Als
dit niet mogelijk is, zoeken we samen naar een andere langdurige oplossing. Rubicon plaatst
een kind bij voorkeur in een voor het kind bekend gezin (netwerkpleegzorg). Als dat niet kan,
zoekt pleegzorg een plaats in een pleeggezin van Rubicon (bestandpleegzorg), altijd in
overleg met ouders, het netwerk van de ouders, familie en vrienden van het kind.
- Verblijf: In sommige gezinnen lopen de problemen zo hoog op dat een kind beter (tijdelijk)
ergens anders kan verblijven. Dan kan een kind bij Rubicon terecht voor een partiële
oefenplek. Dat kan 24/7 zijn of slechts enkele dagdelen per week in een behandelgroep
jongere jeugd of een behandelgroep oudere jeugd. De kinderen met ernstige
(gedrags)problemen krijgen hier intensieve en specialistische hulp. Ook biedt Rubicon hulp
aan de ouders in de thuissituatie. Alles is erop gericht dat het gezin zo snel mogelijk weer
zelfstandig verder kan. Daarnaast heeft Rubicon een aantal gezinshuizen waar kinderen voor
langere tijd kunnen wonen. Gezinshuizen lijken erg veel op een gewoon gezin, maar er is wel
professionele begeleiding.
- Hulp na seksueel misbruik: Seksueel misbruik is zeer ingrijpend. Een team hulpverleners van
Rubicon is gespecialiseerd in hulp na seksueel misbruik, de zogenaamde CLAS
hulpverlening: Contextuele behandelingen en Leergroepen voor Alle betrokkenen bij Seksueel
misbruik. Met therapie en training helpt het team slachtoffers, kinderen en volwassenen, maar
ook plegers en indirect betrokkenen.
De zorg van Rubicon wordt aangestuurd vanuit twee regiokantoren, in Horn en Venlo.
De organisatie
Onderdeel jeugd bron
Aantal fte in dienst:
179 fte
jaarverslag 2011
Bedrijfsopbrengsten:
€ 15.855.733
jaarverslag 2011
Schaalgrootte
NM-Limburg
Welke taken gaan over
Alle taken op het gebied van jeugd-en opvoedhulp (alle taken van de
naar de gemeente?
volledige organisatie)
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Vincent van Gogh
Vincent van Gogh is een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en preventie
voor (jong)volwassenen en ouderen. De organisatie biedt behandelingen aan voor onder andere:
depressie, bipolaire stoornis (manische depressie), angst, fobieën, borderline, dwangstoornissen,
Korsakov, ADHD, PDD-NOS, autisme, posttraumatisch stress-syndroom (PTSS), relatieproblemen,
psychosen en schizofrenie. De verschillende behandelingen krijgen binnen de organisatie op diverse
manieren vorm. De organisatie is actief in Noord-Limburg, Midden-Limburg en een gedeelte van
Noord-Brabant, met Limburgse locaties in Echt, Roermond, Venray, Venlo en Weert.
Vincent van Gogh levert ook preventieve voorzieningen en is er een Informatiecentrum waar men
terecht kan voor vragen en advies. Het preventieve werk heeft een educatief en ondersteunend
karakter. Zo wordt bijvoorbeeld aan de hand van verslavingspreventie geprobeerd te voorkomen dat
mensen, vooral jongeren, in de problemen komen door het gebruik van genotmiddelen (alcohol en
drugs) en gokken.
Naast het preventieve gedeelte worden de voorzieningen ook ambulant, in deeltijd en klinisch
aangeboden. In het geval van ambulante behandeling komen cliënten gedurende een periode
regelmatig op afspraak naar één van de locaties. Deeltijdbehandelingen houden in dat cliënten
gedurende enkele dagen of dagdelen op één van de locaties behandeld worden. De gehele
behandeling varieert dan van een aantal weken tot een aantal maanden, waarbij de cliënt na iedere
behandeling weer terug naar huis keert. Wanneer ambulante of deeltijdbehandeling ontoereikend is,
kan een klinische opname de oplossing zijn. De cliënt wordt dan zowel overdag als ‘s nachts in een
open of gesloten kliniek behandeld of begeleid.
De organisatie
Onderdeel jeugd bron
Aantal fte in dienst:
1222 fte
jaardocument 2011
Bedrijfsopbrengsten:
€ 109.271.020
jaardocument 2011
Schaalgrootte
NM-Limburg en
Noord Brabant
Welke taken gaan over
Alle taken voor jeugd-GGZ, omvang is onbekend
naar de gemeente?
William Schrikker Groep
De William Schrikker Groep (WSG) is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,
jeugdreclassering en pleegzorg. WSG richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte
en op kinderen van ouders met een beperking. Wanneer in de thuissituatie ernstige
opvoedingsproblemen ontstaan, biedt de William Schrikker Groep hulp, advies en ondersteuning.
WSG werkt vanuit verschillende locaties in heel Limburg.
William Schrikker Jeugdbescherming is een zelfstandig onderdeel van de William Schrikker Groep. Zij
worden ingeschakeld als de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel uitspreekt over een kind
met een beperking. Gezinsvoogden van WSG bieden hun hulp aan deze kinderen aan. Ook de
William Schrikker Jeugdreclassering is een zelfstandig onderdeel van de William Schrikker Groep. Zij
begeleiden jongeren tussen 12 en 23 jaar met een beperking die in aanraking zijn gekomen met het
strafrecht. Deze jongeren hebben baat bij en recht op gespecialiseerde zorg die is afgestemd op hun
beperking. Via William Schrikker Pleegzorg wordt gespecialiseerde begeleiding geboden aan
pleeggezinnen die een kind met een beperking of chronische ziekte in hun gezin hebben opgenomen
of willen opnemen. Daarnaast begeleiden zij ook kinderen van ouders met een chronische ziekte of
beperking. Voor het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis en vaardigheden die nodig zijn op
het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg, is het Expertisecentrum William Schrikker in het
leven geroepen. Daar waar opvoed- en opgroeiproblemen samengaan met een beperking, maakt het
Expertisecentrum kennis en expertise beschikbaar. Ten slotte is er het onderdeel Zorg & Wonen, dat
kinderen, die vanwege hun beperking AWBZ zorg nodig hebben, een huis in de vorm van een
gezinshuis biedt. De gezinshuizen zijn reguliere woningen waar twee tot vier kinderen worden
verzorgd en opgevoed door gezinsouders.
De organisatie
Onderdeel jeugd bron
Aantal fte in dienst:
947 fte
idem
Telefoon
Bedrijfsopbrengsten:
€ 84.197.375
idem
Telefoon
Schaalgrootte
Landelijk
Welke taken gaan over
Alle taken voor jeugdbescherming en pleegzorg voor jeugdigen met een
naar de gemeente?
verstandelijke beperking. (volledige taken van de organisatie)
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Zorgverlening-PGZ
e
Zorgverlening-PGZ is een AWBZ erkende en tevens 2 lijns specialistische GGZ instelling en biedt
zorg en ondersteuning aan (jong) volwassenen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD,
angststoornis, gedragsstoornis of overige psychiatrische problematiek. PGZ is gespecialiseerd in het
behandelen en begeleiden van mensen met een autisme spectrum stoornis. Ook biedt PGZ zorg aan
mensen met een licht verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met psychiatrische- of
gedragsproblematiek. In de regio Noord- en Midden-Limburg heeft PGZ zijn hoofdvestiging in
Nederweert. PGZ biedt de zorg vooral in de thuissituatie, op scholen en vanuit enkele sublocaties in
de regio. Naast de regio Noord- en Midden Limburg is PGZ actief in Oostelijk Noordoost Brabant en
Zuid Limburg.
De zorg krijgt bij PGZ op verschillende manieren vorm, afhankelijk van het kind en de situatie waarin
hij of zij zich bevindt. Zo bieden zij, naast het verrichten van diagnostiek, individuele behandelingen
voor kinderen en (jong) volwassenen en intensieve behandelingen voor en vanuit het gezin, zowel bij
GGZ als LVB problematiek. Enkele toegepaste individuele behandelvormen zijn o.a. Psycho educatie,
EMDR, cognitieve gedragstherapie, Psychomotorische therapie en Creatieve therapie.
Groepsgerichte behandelvormen zijn onder andere de Sociale competentie groep, Oudergroep ASS
en de Brussencursus. Op het gebied van begeleiding biedt PGZ gespecialiseerde thuisbegeleiding,
ambulante woonbegeleiding, ambulante schoolbegeleiding en logeeropvang. Voor de zeer jonge
kinderen (< 7 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, een psychiatrisch probleem of een licht
verstandelijke beperking, beschikt PGZ over een Centrum voor Ontwikkelingsstimulering. Hier worden
kinderen zo goed als mogelijk voorbereid op het (speciaal) basisonderwijs. PGZ heeft daarnaast
enkele kinder- en jongerenclubs waarin ze op een ontspannen manier kunnen oefenen met diverse
vaardigheden. Kinderen werken zo aan hun zelfvertrouwen en hun sociale redzaamheid. Voor
kinderen waarvoor thuis wonen (tijdelijk) geen optie is, heeft PGZ een woonvorm voor kinderen tot 18
jaar en een woonvorm voor jongeren ouder dan 18 jaar.
In alle zorgvormen voor Kinderen en jeugdigen worden ouders actief betrokken bij het proces. Zij
vormen immers een sleutelrol in de ontwikkeling van hun kind. Ook wordt actief gekeken naar de
broertjes of zusjes in het gezin en het netwerk rond het gezin. Zij krijgen indien nodig, een steun in de
rug om met de vaak bijzondere gezinssituatie om te leren gaan.

Aantal fte in dienst:
Bedrijfsopbrengsten:
Schaalgrootte
Welke taken gaan over
naar de gemeente?

De organisatie
Onderdeel jeugd bron
83 fte
68 fte
jaarrekeningen 2011
€ 5.352.560,€ 4.295.200,jaarrekeningen 2011
Vooral M-Limburg
Alle taken voor jeugd-GGZ en jeugdigen met een verstandelijke beperking.
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Bijlage 2 Presentatie kengetallen, rapportage verschijnt eind september
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Bijlage 3 overzicht vrijgevestigde psychologen en pedagogen in Midden-Limburg
Achter de Muur
Bureau Training en begeleiding
praktijk I.A.M. Glinka
H.E.L.P Roermond
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie en Psychotherapie
Praktijk voor eerstelijnspsychologie Roermond
Praktijk voor psychologie
psychologenpraktijk Bosveld-Beegden
psychologenpraktijk Intense-Echt
Psycholoog Zuid
Mentaal Sterk
Prima psychologen
De Wijkpraktijk/ Lionarons-GGZ
Lavori
Laurentiusziekenhuis
Novo Sentio
Praktijk Montfort
Psychologenpraktijk Swolgen
Praktijk Kind& School
Fonteinkinderzorg
PIO (Weert en omgeving)
MediPsy Medische Psychologie & Psychotherapie
Praktijk voor Psychologie
Psychologenpraktijk Weert
Mentaal Sterk locatie Ittervoort
Eerstelijnspsycholoog - Drs. C.van den Berg- van Pelt
Praktijk voor Gezondsheidszorgpsychologie
T.M. Kwee-de Swart
Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Roermond
AUTrinsiek
Seestar kindercoaching
Eleos
Praktijk voor Onderzoek en Psychotherapie
Onbekend
Praktijk over de grens
Accept Weert
Praktijk Vrij
Paanakker, praktijk voor kinder en jeugdpsychologie
Mieke Mohr
Praktijk Hans Tenten
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Bijlage 4 Overzicht aanbieders AWBZ-GGZ (Bron: sociale kaart AWBZ afdeling BJZ)

Stichting PSW:
Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg en ondersteuning
aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap en/of ontwikkelingsproblematiek bij
wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. PSW heeft een groot aantal verschillende
locaties, verspreid over Midden- en Noord-Limburg.
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

4,2 fte
Junior Start, Wonen Junior, Logeerhuis kinderen, Orthopedagogische
Kinderdagcentra, Junior Ambulant (Gespecialiseerde
Thuisbegeleiding, Pedagogische Gezinsbegeleiding, Ondersteuning
op School en Kinderopvang), Junior Vrije Tijd, Onderwijs in Zorg,
Schoolvoorbereidende groep.

Eigen-Wijs in zorg:
Eigen-Wijs in zorg biedt op maat afgestemde ondersteuning en dienstverlening aan kinderen,
jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een psychische aandoening. De
hulp kan bestaan uit ondersteuning en begeleiding, informatie en advies. Tot de doelgroep behoren
onder meer:
•
•
•
•
•

Mensen met een psychische aandoening
Jongeren met een Wajong uitkering
Mensen met ASS, ADHD, gedragsproblematiek
Mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn
Mensen met een (licht) verstandelijke beperking

De organisatie is gespecialiseerd in casemanagement, gezinsbegeleiding, ambulante begeleiding en
bieden leertrajecten op het gebied van wonen.
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

½ fte, de oprichtster werkt zelf mee in de begeleiding
Begeleiding individueel

Heppie Deejs:
Heppie Deejs is een kleinschalige organisatie die ondersteuning en begeleiding biedt aan kinderen en
jongeren die extra zorg nodig hebben. Het gaat hierbij om kinderen en jongeren met een autisme
spectrum stoornis, ADHD, een gedragsstoornis, een lichamelijke en/of licht verstandelijke beperking of
een combinatie hiervan. Het betreft geïndiceerde zorg die betaald wordt uit een PGB (persoons
gebonden budget) en ZIN (zorg in natura).
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

7.8 fte
Begeleiding groep en individueel, tijdelijk verblijf en vakantieopvang

Varrari’s huis:
Varrari’s Huis is bedoeld voor kinderen en/of jongeren met autisme spectrum stoornis vanaf 6 jaar die
door hun ontwikkelingsniveau uitzicht hebben op een zelfstandig bestaan. Varrari’s Huis biedt
ambulante begeleiding in diverse vormen aan. De ambulante begeleiding kan individueel plaatsvinden
of aan meerdere gezinsleden tegelijkertijd. Het aantal uren dat de zorg geleverd wordt is afhankelijk
van de hoogte van de indicatie en wensen.
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

1 fulltime en 2 parttime
Gezinsbegeleiding, individueel, activerende, ondersteunende
begeleiding

29

Autisme mijn wereld thuis:
'Autisme, mijn wereld thuis,' (AMWT) biedt pedagogische begeleiding aan jongeren met een stoornis
in het autistisch spectrum (PDD-NOS, syndroom van Asperger, etc.), ADHD en/of gedragsproblemen.
De organisatie werkt vanuit de thuissituatie van het kind middels een individuele benadering en
aanpak.
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

+/- 1,5 fte
Individuele- en groepsbegeleiding

Zorggroep Hilzijn:
Zorggroep Hilzijn is gespecialiseerd in het bieden van zorg en begeleiding aan kinderen en
(jong)volwassenen binnen de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en/of LVG problematiek (licht
verstandelijk beperking).
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

4 fte
Ambulante begeleiding, thuis of op eigen locatie, dagbesteding,
crisisopvang, ouderenbegeleiding, psycho- educatie

Hoeve de Kaolder:
Stichting Melion is een AWBZ-erkende zorginstelling. Stichting Melion waarborgt de kwaliteit binnen
Hoeve de Kaolder en organiseert de Zorg in Natura voor Hoeve de Kaolder. De zorg en begeleiding
worden uitgevoerd door Hoeve de Kaolder. Tot de doelgroep van Hoeve de Kaolder behoren kinderen
en jeugdigen met autisme, ADHD en andere aanverwante stoornissen (leer- en gedragsproblemen).
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

18 fte
Individuele begeleiding, ambulante begeleiding (individueel),
casemanagement, praktische gezinsbegeleiding (triple p),
dagbesteding (begeleiding groep 1 op 4), tijdelijk verblijf (logeren),
wonen (24/7), vakantieopvang, psychomotorische therapie, cognitieve
gedragstherapie, overig scholing- en trainingsaanbod

De Hynder-Hoeve:
Zorginstelling de Hynder-Hoeve biedt begeleiding aan mensen met ADHD, autisme en borderline.
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

2 fte
Dagbesteding met dieren / roofvogels, technische dagbesteding met
(de bouw van ) computers

Phantasm Coaching:
Is werkzaam in Midden- en Zuid Limburg en biedt specifieke zorg voor mensen met ASS vanuit een
Persoons Gebonden Budget (PGB).
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

1 persoon
Ondersteunende (thuis)begeleiding, begeleiding op school,
begeleiding aangaande contacten met derden, casemanagement,
psycho-educatie, praktische ondersteuning, gezinsbegeleiding

Zorgboerderij Asselterhof:
Zorgboerderij Asselterhof biedt mensen met een beperking een op de persoon afgestemde plek,
waarbij ritme van de dag en de seizoenen, rust, natuur, sfeer, verzorging van dieren en planten en
respect voor de medemens. Bij Zorgboerderij Asselterhof is vrijetijdsbesteding mogelijk voor kinderen
en volwassenen met een verstandelijke handicap en/of een stoornis in het autismespectrum.

Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

3,5 fte
Begeleiding groep
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Passe-Partout Zorg:
Passe-partout Zorg is een AWBZ erkende organisatie en biedt thuisbegeleiding, schoolbegeleiding,
groepsbegeleiding & logeerweekenden aan kinderen en jongeren met leer-, ontwikkel- en/of
gedragsproblemen zoals autisme en A(D)HD.
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

10 fte
Individuele begeleiding, dagbesteding, groepsbegeleiding weekend,
naschoolse groepsbegeleiding, gezinsbegeleiding, logeerbegeleiding

Ut Boerderieke:
Ut Boerderieke is een kleinschalige zorginstelling, gericht op kinderen en mensen met een
verstandelijke beperking, autisme en aanverwante psychiatrische en ontwikkelingsproblematiek.
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

9 fte
Dagbesteding volwassenen, begeleiding groep, begeleiding
individueel, kort verblijf

VIA Hulp:
VIA zet zich in voor hulpvragen op het gebied van:
•
•
•

gedrag - autisme - leren - relatie - communicatie - functioneren op het werk- functioneren in de
thuissituatie
volwassenen - jongvolwassenen - kinderen
hoogbegaafden - normaal begaafden - mensen met een licht-verstandelijke beperking

Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

1,5 fte
Psycho-educatie volgens zelf ontwikkelde methode 'handleiding voor
jezelf'. Behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie, RET.
Lezingen en cursussen aan hulpverleners, instellingen, scholen.

Kruisstraat 5:
Zorgboerderij Kruisstraat 5 biedt begeleiding aan mensen met ADHD, autisme, licht verstandelijke
beperking, gedragsproblematiek en re-actieve hechtingsstoornis.
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

2,5 fte
Wij bieden 24 uurs zorg met verblijf. Dagbesteding, coaching d.m.v.
familieopstelling en kindercoaching

Autisme Limburg:
Autisme Limburg staat voor persoonlijke, gespecialiseerde service en begeleiding van kinderen met
een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of andere gedragstoornissen.
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

/
Logeeropvang, individuele opvang, judo in de zorg,
zelfverdediging

Zorgboerderij Rondmeer:
Rondmeer biedt zorg en begeleiding aan cliënten met een beperking waarbij persoonlijke aandacht,
natuur en dieren een grote bijdrage leveren om tot rust te komen en vanuit die rust zich verder te
ontwikkelen. De activiteiten op de boerderij worden op een speelse manier aangeboden. Tot de
doelgroep behoren Jongeren van 12 tot 18 jaar en (jong-) volwassenen met een
autisme/contactstoornis (ASS), ADHD en een licht verstandelijke en/of psychische beperking.
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

3 fte
Dagbesteding, persoonlijke begeleiding, leer-werktrajecten i.c.m.
scholen.
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Kinder- en jeugdpraktijk de Roos:
Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos bestaat sinds begin 2000 en is een specialistische praktijk voor
Orthopedagogische en Psychologische behandeling, diagnostiek, en advisering aan kinderen,
jeugdigen en gezinnen.
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

2 fte
Cognitieve (gedrags)therapie, creatieve therapie, speltherapie,
inzichtgevende en/of structurerende gesprekstherapie, rouwtherapie,
ouderbegeleiding, thuisbegeleiding, activerende begeleiding, sociale
vaardigheidstraining, casemanagement.

Zorgverlening-PGZ
Zorgverlening- PGZ is een AWBZ erkende zorginstelling die gespecialiseerde zorgverlening in de
regio Limburg en Noord-Brabant biedt. Zorgverlening-PGZ is tevens een gespecialiseerde 2e lijns
psychiatrische behandelinstelling. Ze bieden zorg en ondersteuning aan (jong) volwassenen en
kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD, angststoornis, gedragsstoornis of overige
psychiatrische problematiek. Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van
mensen met een autisme spectrum stoornis.
Tevens biedt PGZ gespecialiseerde zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) als
dan niet in combinatie met een psychiatrische- of gedragsproblematiek. De zorgverlening aan mensen
met een lichte verstandelijke beperking hebben we ondergebracht in onze afdeling Zorgtraject.
Aantal fte in dienst:
Vormen van begeleiding:

83 fte
Begeleiding groep, begeleiding individueel, Logeeropvang,
Behandeling LVB (GGZ vanuit de ZVW) en wonen. Dit alles in diverse
verschijningsvormen

Anacare
AnaCare is een organisatie voor jeugdzorg, gericht op hulpverlening in situaties waar ouders of
verzorgenden tijdelijk of voor een langere periode hulp nodig hebben om hun kinderen goed te laten
opgroeien.
Aantal fte’s in dienst:
Vormen van begeleiding:

onbekend
ambulante begeleiding
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Bijlage 5 Overzicht aanbieders AWBZ instellingen (via PGB en/of Zorg in Natura)
Bron: AWBZ Zorggids 2011 - Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

Instelling
SGL - AC De Maashorst
077-4772820
www.sgl-zorg.nl
Stichting Pergamijn (divisie MiddenLimburg)
0475-479666
www.pergamijn.org

Vestigingsplaats
BAARLO

Sector
Gehandicaptenzorg (GZ)

Soort zorg
zorg in thuissituatie,
dagbesteding

ECHT

Gehandicaptenzorg (GZ)

Zorgboerderij Zwaantjeshof
0475-476106
www.zwaantjeshof.nl
KDC de Heisterkes - PSW
0475-474400
www.pswml.nl
Daelzicht - St. Joseph
0475-577777
www.daelzicht.nl

ECHT

Geestelijke
gezondheidszorg (GGZ)

HAELEN

Gehandicaptenzorg (GZ)

zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor
korte tijd
(logeeropvang)
Dagbesteding, begeleiding
in thuissituatie,
logeer/kampweekenden
zorg in thuissituatie,
dagbesteding

HEEL

Gehandicaptenzorg (GZ)

Koraal Groep - Sint Anna
0475-579900
www.stanna.nl

HEEL

Gehandicaptenzorg (GZ)

Zorgcentrum Sint Charles - LvH
0800-3333888
www.landvanhorne.nl
Verpleging en verzorging (V&V)

HEYTHUYSEN

Trefcentrum WBC Heythuysen - PSW
0475-474400
www.pswml.nl

HEYTHUYSEN

Gehandicaptenzorg (GZ)

Trefcentrum WBC Heythuysen - PSW
0475-474400
www.pswml.nl

HEYTHUYSEN

Gehandicaptenzorg (GZ)

PSW - Kinderwoonvoorziening
0475-474400
www.pswml.nl
Daelzicht - Savelberg
0475-577777
www.daelzicht.nl

HORN

Gehandicaptenzorg (GZ)

KONINGSLUST

Gehandicaptenzorg (GZ)

Zorgkwerkerij Heemels
0475-301849
ww.zorginkoningsbosch.nl
AC Maasbracht - PSW
0475-474400
www.pswml.nl
AC Maasbracht - PSW
0475-474400
www.pswml.nl
Trefcentrum WBC Nederweert - PSW
0475-474400
www.pswml.nl

KONINGSBOSCH

Gehandicaptenzorg (GZ)

zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor
korte tijd
(logeeropvang)
dagbesteding

MAASBRACHT

Gehandicaptenzorg (GZ)

dagbesteding

MAASBRACHT

Gehandicaptenzorg (GZ)

dagbesteding

NEDERWEERT

Gehandicaptenzorg (GZ)

Zorgverlening-PGZ
0495-622399
www.zorgverlening-pgz.nl

NEDERWEERT

Gehandicaptenzorg (GZ)

zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor
korte tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor
korte tijd
(logeeropvang)
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zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor
korte tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor
korte tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor
korte tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor
korte tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor
korte tijd
(logeeropvang)
voor korte tijd
(logeeropvang)

Instelling
Zorgboerderij Addy’s Hoeve
Dichterbij intramuraal Venlo
0478-529600
www.dichterbij.nl

Vestigingsplaats
NIEUWSTADT
OOSTRUM

Sector

Soort zorg

Gehandicaptenzorg (GZ)

RiaggZuid
0475-387474
www.riaggzuid.nl
Maatschappelijke Opvang
Voorzieningen Limburg
0475-337900
www.mov-limburg.nl

ROERMOND

Geestelijke
gezondheidszorg (GGZ)

zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding

ROERMOND

Geestelijke
gezondheidszorg (GGZ)

AC Pappelhof - PSW
0475-474400
www.pswml.nl
AC Pappelhof - PSW
0475-474400
www.pswml.nl
Trefcentrum WBC Roermond - PSW
0475-474400
www.pswml.nl

ROERMOND

Gehandicaptenzorg (GZ)

zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
dagbesteding

ROERMOND

Gehandicaptenzorg (GZ)

dagbesteding

ROERMOND

Gehandicaptenzorg (GZ)

SGL - WBC Roermond
0475-339699
www.sgl-zorg.nl
Zonnehuizen - Stichting Elivagar
0475-497610
www.zonnehuizen.nl

ROERMOND

Gehandicaptenzorg (GZ)

zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie, voor
lange tijd (wonen)

ROGGEL

Gehandicaptenzorg (GZ)

Philadelphia - Octopus
077-4670764
www.philadelphia.nl
KDC 't Brombemke - PSW
0475-474400
www.pswml.nl
KDC 't Brombemke - PSW
0475-474400
www.pswml.nl
Hoeve IJzerenbosch
06-1296263363
www.ijzerenbosch.nl
Daelzicht - 't Raayke
0475-577777
www.daelzicht.nl

SEVENUM

Gehandicaptenzorg (GZ)

SINT
ODILIËNBERG

Gehandicaptenzorg (GZ)

zorg in thuissituatie,
dagbesteding

SINT
ODILIËNBERG

Gehandicaptenzorg (GZ)

zorg in thuissituatie,
dagbesteding

SUSTEREN

Gehandicaptenzorg (GZ)

dagbesteding

TIENRAY

Gehandicaptenzorg (GZ)

Daelzicht - 't Raayke
0475-577777
www.daelzicht.nl

TIENRAY

Gehandicaptenzorg (GZ)

Mensana RIBW Noord- en MiddenLimburg
077-3201651
www.mensana.nl

VENLO

Geestelijke
gezondheidszorg (GGZ)

RIBW Leger des Heils Domus Venlo
077-3517555
www.legerdesheils.nl

VENLO

Geestelijke
gezondheidszorg (GGZ)

Doortocht
077-3548080
www.doortocht.nl
Mutsaersstichting
0900-6887237
www.mutsaersstichting.nl

VENLO

Geestelijke
gezondheidszorg (GGZ)

zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie, voor
lange tijd (wonen)

VENLO

Geestelijke
gezondheidszorg (GGZ)

zorg in thuissituatie, voor
lange tijd (wonen)
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zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor
korte tijd
(logeeropvang)
dagbesteding, voor lange tijd
(wonen)

Instelling
Dichterbij DVO/KDV Venlo
0900-4999999
www.dichterbij.nl

Vestigingsplaats
VENLO

Sector
Gehandicaptenzorg (GZ)

Dichterbij DVO/KDV Venlo
0900-4999999
www.dichterbij.nl

VENLO

Gehandicaptenzorg (GZ)

Dichterbij Helden-Venlo e.o.
(extramuraal)
0900-4999999
www.dichterbij.nl

VENLO

Gehandicaptenzorg (GZ)

Dichterbij semimuraal Venlo
0900-4999999
www.dichterbij.nl

VENLO

Gehandicaptenzorg (GZ)

Vincent van Gogh
0478-527527
www.vvgi.nl

VENRAY

Geestelijke
gezondheidszorg (GGZ)

AC 't Zonnehuis - PSW
0475-474400
www.pswml.nl
AC 't Zonnehuis - PSW
0475-474400
www.pswml.nl
SGL - WBC Maartenshuis
0495-534497
www.sgl-zorg.nl
SGL - WBC Maartenshuis
0495-534497
www.sgl-zorg.nl
Stichting WonenPlus
0495-549540
www.wonenplus.nl

WEERT

Gehandicaptenzorg (GZ)

Soort zorg
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
dagbesteding

WEERT

Gehandicaptenzorg (GZ)

dagbesteding

WEERT

Gehandicaptenzorg (GZ)

zorg in thuissituatie, voor
lange tijd (wonen)

WEERT

Gehandicaptenzorg (GZ)

zorg in thuissituatie, voor
lange tijd (wonen)

WEERT

Gehandicaptenzorg (GZ)

Stichting WonenPlus
0495-549540
www.zorggroep-noord-limburg.nl
Trefcentrum WBC Weert - PSW
0475-474400
www.pswml.nl

WEERT

Gehandicaptenzorg (GZ)

WEERT

Gehandicaptenzorg (GZ)

Zuyderborgh (verpleegunit) - LvH
0800-3333888
www.landvanhorne.nl

WEERT

Verpleging en verzorging
(V&V)

zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor lange tijd
(wonen)
zorg in thuissituatie,
dagbesteding, voor
lange tijd (wonen), voor korte
tijd
(logeeropvang)
voor lange tijd (wonen), voor
korte tijd
(logeeropvang)
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Bijlage 6 Aandachtspunten financiers

In de voorbereiding op de inventarisatienota hebben er gesprekken met de financiers
Aandachtpunten voor gemeenten vanuit perspectief van de Provincie:
Bij de invoering van het nieuwe stelsel zullen de verschillende planning- en controlecycli in één
domein voor gemeenten worden ondergebracht. In de huidige opzet bestaan er nog een aantal
aanvullende aandachtspunten die in de toekomst meegenomen kunnen worden, namelijk:
De leden van de provinciale staten hebben de afgelopen jaren een grote betrokkenheid
getoond rond jeugdzorg. Deze betrokkenheid heeft ook de nodige financiële middelen
genereert. Nauwgezette betrokkenheid op politiek niveau is van groot belang.
Er is tussen de Provincie en de Inspectie Jeugdzorg een incidenten- en calamiteitenregeling
afgesproken. De huidige wet schrijft voor dat een dergelijke regeling voorhanden is. In de
regeling is vastgelegd hoe de inspectie betrokken wordt bij calamiteiten.
Er is sprake van een risicogestuurd toezicht van de betrokken instellingen. De Inspectie
Jeugdzorg bezoekt jaarlijks alle instellingen en licht deze grondig door. Aan de hand van 22
kwaliteitscriteria worden de instellingen beoordeeld. Het kan voorkomen dat een instantie aan
de hand van een beoordeling onder verscherpt toezicht wordt gesteld.
Waar wachtlijsten ontstaan die niet verantwoord zijn, is een urgentieregeling van kracht. Als
maximale wachttijd wordt hierbij een periode van 9 tot hoogstens 12 weken aangehouden. Op
advies van betrokken professionals kan dan eventueel gebruik worden gemaakt van de
urgentieregeling. In 2012 is dit twaalf maal gebeurd. Ook kinderen uit Limburg die (tijdelijk)
buiten de provincie wonen, bijvoorbeeld bij opa en oma in Noord-Brabant, kunnen gebruik
maken van de regeling. Dit is vorig jaar dertien maal het geval geweest. De urgentieregeling is
ook van toepassing in enkele sporadische gevallen waarvoor geen gespecialiseerde instantie
beschikbaar is. Een voorbeeld hiervan is de tijdelijke overplaatsing naar Frankrijk van een
meisje dat slachtoffer dreigde te worden van eergerelateerd geweld.
Op jaarlijkse basis is er contact tussen de Provincie en de verschillende Raden van Toezicht.
Hierbij wordt nader bekeken hoe toezicht wordt gehouden op de betrokken instellingen.
e
Efficiency is nog te halen uit samenwerking met 1 linsvoorzieningen.
Aandachtspunten zorgkantoor
- kinderen met psychiatrische aandoeningen hebben geen levenslange hulp nodig
- denk aan de mogelijkheden van een inkoopcommissie op NML niveau
- - specifieke aandacht voor doelgroep LVB
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Bijlage 7 Financiering van de huidige jeugdzorg op macro-niveau
Onderstaande matrix geeft inzicht hoe de huidige financiering van de jeugdzorg verdeeld is tussen de
domeinen en welke bedragen ermee gemoeid zijn. Dit is exclusief de financiën die omgaan in de
functies AWBZ voor jeugdigen.
Deelsectoren

Aantal
cliënten
2008

Bureau jeugdzorg
* BJZ Toeleiding
- Totaal aantal meldingen
88.177
- Waarvan geaccepteerd
53.740
* Jeugdbescherming
47.877
* Jeugdreclassering
23.738
AMK
52.946
* Adviezen
27.634
* Consulten
9.156
* Onderzoeken
16.156
Jeugd en Opvoedhulp
95.173
* Ambulante jeugdhulp
44.276
* Verblijf deeltijd
9.816
* verblijf pleegzorg
20.144
* Verblijf 24-uurs
11.805
* Crisiszorg
9.132
Jeugdzorg Plus
3.236
Jeugd GGZ ZvW
* Ambulante zorg
237.601
* Deeltijd
1.678
* Residentieel
6.073
* Gemengd
2.878
GGZ 1e lijn zelfst. Gevestigd
Jeugd-lvg AWBZ OBC's
12.970
Jeugd-lvg AWBZ Overig
Jeugd-ggz+lvg PGB
33.600
Totaal

Aantal cliënten
Totaal
Per
aantal
1000
jeugdig

100.689
63.810
51.014
23.193
59.439
32.501
10.364
16.574
101.553
48.254
9.348
21.727
11.527
10.697
3.209
266.229
256.618
1.734
6.428
2.936
1.425
13.001
26.865

28,5
18,1
14,5
6,6
16,9
8,3
2,6
4,2
28,8
12,7
2,7
6,2
3,3
3
0,9

Totaal budget

Budget 2009
Per jeugdige Per jeugdige
in de zorg
algemeen

€

145.000.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

275.000.000
57.000.000
41.000.000
1.900.000
1.100.000
38.000.000
917.000.000
2.000.000
180.000.000
170.000.000
325.000.000
42.000.000
160.000.000
470.000.000

75,82
0,5
1,8
0,8
0,4
3,7 €
329.000.000
€
181.000.000
7,6 €
497.000.000
€ 3.072.000.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.272
5.391
2.458
690
58
106
2.293
9.030
4.145
9.255
7.824
28.195
3.926
49.860
1.756

€

25.306

€ 185.000

€

41,11

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

77,96
16,16
11,62
0,54
0,31
10,77
259,97
56,70
51,03
48,19
92,14
11,91
45,36
133,24

€
€
€
€

93,27
15,31
140,90
870,90

Bron: Werk in uitvoering van het NJI
Onderstaand plaatje laat zien hoe de financiële stromen van de jeugdzorg momenteel lopen, het geeft
een goede inkijk in de complexheid van het huidige stelsel.
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Bijlage 8 Inkoopmodellen
Model

Wat is het?

Wanneer en
waarvoor geschikt?

Hoe regel je het?

Voorbeelden

Detacheringsmodel

• gemeenten maken
afspraken met
organisaties waar
professionals in dienst
zijn over de
detachering van deze
professionals in hun
omgeving
• gemeenten maken
afspraken met deze
professionals over hun
inzet op lokaal niveau

• gemeenten willen
uitvoering dichtbij
organiseren, dat wil
zeggen in de eigen
organisatie of daar
dicht tegenaan
• model leent zich voor
‘ontdekken’ en
toepassen van nieuwe
werkwijzen, waarbij
producten nog niet
gedetailleerd kunnen
worden gedefinieerd
(voorwaarde voor
inkoopcontract)
• organisaties waar
professionals in dienst
blijven zijn niet te veel
in aantal en verbonden
met de regio die dit
model wil toepassen
(niet geschikt voor
bovenregionale
schaal)
• mogelijk voor
professionals die
ambulante hulp en
ondersteuning bieden
aan het gezin
• dit model is met
name geschikt als het
basisteam met een
beperkt aantal
gemeenten wordt
gerealiseerd

• via
detacheringsovereenkomsten met
organisaties waar
professionals in dienst
blijven
• gedetacheerde
medewerkers kunnen
eventueel in aparte
stichting of vereniging
worden ondergebracht
• een
detacheringsmodel
met meerdere
gemeenten vraagt
aandacht voor
bestuurlijke inrichting
(onder andere
centrumgemeente
constructie zie volgend
hoofdstuk)

• op het sociale
domein wordt in
verschillende vormen
gewerkt en ervaring
opgedaan met het
detacheren van
medewerkers vanuit of
naar een andere
gemeente of regionaal
samenwerkingsverban
ddetacheringsmodel
toegepast
• een aantal
gemeenten verkent op
dit moment het model
voor toepassing op het
terrein van de
jeugdzorg

Subsidiemodel

• gemeenten
verstrekken subsidies
aan aanbieders van
jeugdzorg
• gemeenten
formuleren de
vraag/opgave in
algemene termen en
in afstemming met de
regionale aanbieders
• de aanbieders
zorgen voor een
passend aanbod, de
gemeente staat op
afstand en benut
expliciet de expertise
van andere partijen

• in een situatie dat
gemeenten het
belangrijk vinden
langdurige relaties te
onderhouden met
jeugdzorgaanbieders
die de regio goed
kennen
• er relatief weinig
jeugdzorgaanbieders
zijn
• gemeenten willen
leunen op de expertise
van
jeugdzorginstellingen
en niet eenzijdig de
vraag willen
formuleren
• gemeenten op korte
termijn vooral
bestaande aanbod
willen benutten
• geschikt als
bereikbaarheid en
beschikbaarheid
belangrijk zijn, zoals

• selecteren van
subsidiepartners
• afspraken over te
subsidiëren activiteiten
• aanpassen of
opstellen
subsidiebeschikking
en bestuurlijk
vaststellen
• checks and balances
op orde: zorg voor
zakelijkheid in
subsidieafspraken
• bestuurlijke inrichting

• de relatie tussen
gemeenten en
welzijnsorganisaties is
in de huidige praktijk
vaak op dit model
gebaseerd
• de dienstverlening
via de CJG’s is in de
huidige praktijk op dit
model gebaseerd
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voor AMK
Functie gerelateerd
inkoopmodel

• gemeente formuleert
de opgave en zet deze
uit bij een
geselecteerd aantal
partijen
• voor verschillende
opgaven worden
verschillende
aanbieders
gecontracteerd

• als de vraag
voldoende kan worden
gedifferentieerd en
gespecificeerd naar
functie of product: per
opgave wordt
ingekocht bij
verschillende
jeugdzorgaanbieders
• als de vraag van
jeugdzorg duidelijk
verschillende
onderdelen kent die
beter apart kunnen
worden uitgevoerd
• als er per opgave
voldoende
jeugdzorgaanbieders
zijn om gevraagde
zorg te leveren
(anders is een
subsidiemodel meer
Geschikt)

• definiëren en
concretiseren van de
opgave
• selecteren beperkt
aantal potentiële
aanbieders en
uitzetten
offerteverzoek
• zorgen dat
integraliteit en
verbinding tussen
verschillende functies
niet verloren gaat

• aanbesteding Wmo
hulpmiddelen en
thuiszorg
• de huidige afspraken
tussen
zorgverzekeraars en
zorginstellingen
vertonen
overeenkomsten met
dit model, waarin per
instelling (bijvoorbeeld
GGZ-instelling)
afspraken worden
gemaakt over de te
leveren zorg

Maatschappelijk
aanbestedingsmodel

• gemeente formuleert
een totaalpakket aan
maatschappelijke
opgaven en verwacht
een gezamenlijk
aanbod van
aanbieders
• aanbieders
formuleren
gezamenlijk (in
consortium, coöperatie
en dergelijke) een
totaalaanbod

• gemeenten hebben
hun gezamenlijke
opgaven voor de
jeugdzorg scherp op
het netvlies en kunnen
dit vertalen naar een
totaalvraag
• gemeenten hebben
vertrouwen dat
jeugdzorgaanbieders
in staat zijn om
gezamenlijk een
passend aanbod te
doen, dat voldoet aan
de gezamenlijke
opgave
• gemeenten willen
hun regionale
jeugdzorgpartners
uitdagen om tot
nieuwe onderlinge
samenwerkingsverban
den te komen en een
creatief aanbod te
formuleren

• scherpe formulering
van de totaalopgaven
• selecteren van de
relevante partijen en
met hen verdiepen op
de opgaven in een
gezamenlijk gesprek
• vastleggen van de
afspraken in een
inkoopcontract (bij
meerdere consortia) of
subsidiecontract (bij
enkel consortium)

• regio MiddenBrabant verkent de
mogelijkheden om
aanbieders onderling
te laten samenwerken
in het leveren van
jeugdzorg en met hen
tot gezamenlijke
afspraken te komen

Marktplaatsmodel

• gemeenten maken
samen een
programma van eisen
rondom de
jeugdzorgopgave
(over bijvoorbeeld
resultaten die ze willen
met/voor hun
jongeren) en zetten dit
uit in de markt
• inkoop kan eventueel
ook worden
overgelaten aan
wijkteam of burgers

• als de gevraagde
jeugdzorg heel
concreet kan worden
geformuleerd
• als er een voldoende
ruim en divers aanbod
van (potentiële)
jeugdzorgaanbieders
is
• als gemeenten
ruimte willen bieden
aan hele nieuwe
(potentiële) werkwijzen
en partners op het

• scherp geformuleerd
programma van eisen
met concrete uitvraag
voor diensten en
producten aan
aanbieders
• alle aanbieders
kunnen inschrijven
• belangrijke
randvoorwaarde is het
borgen van de
kwaliteit bijvoorbeeld
door certificering

• Een aantal
gemeenten in WestBrabant verkennen de
mogelijkheden van
een ‘jeugdcloud’
waarin aanbieders en
klanten (gezinnen) bij
elkaar worden
gebracht. Gemeenten
kopen in dit geval
geen producten in,
maar garanderen
kwaliteit
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zelf

jeugdzorgdomein
• als de gevraagde
zorg zich leent voor
experimenten (wat niet
het geval is voor
crisissituaties met
jongeren en hun
veiligheid en die van
anderen in het geding
is)
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Bijlage 9 Bekostigingsmodellen
Bekostigingsmodel

Wat houdt het in?

Waarvoor is het
geschikt?

Wat moet je regelen?

Voorbeelden

1.Functiegerichte
bekostiging

• instellingen worden
gefinancierd op basis
van een totaalbudget
dat wordt gebruikt
voor het leveren of
beschikbaar hebben
van een voorziening
• er vindt
verantwoording plaats
over de inzet van
middelen, maar die
niet gekoppeld is aan
een specifieke
prestatie. Er vindt
geen nacalculatie
plaats

• dit model is geschikt
voor voorzieningen die
gericht zijn op alle
jongeren en/of
waarvan van tevoren
het gebruik moeilijk is
in te schatten
• ook wanneer
professionele
handelingsvrijheid in
de jeugdzorg
belangrijk is of wordt
gevonden, biedt dit
model veel vrijheid en
autonomie met weinig
administratieve lasten

• omdat het
beschikbaar hebben
van een voorziening
centraal staat, is het
moeilijk zicht te
hebben op prestaties
en daarop te sturen
• wat wel mogelijk is,
is de benutting van de
voorziening te volgen
en daarop eventueel
de financiering aan te
passen

• financiering van
consultatiebureaus •
de financiering van
veel CJG’s verloopt
ook op deze manier,
waarbij een bedrag
beschikbaar wordt
gesteld per inwoner
• op dit moment
worden ook de meeste
instellingen die
voorzieningen voor
maatschappelijke
opvang bieden
gefinancierd met een
totaalbudget voor de
capaciteit die ze
bieden
• laatste voorbeeld is
de
instellingsbekostiging
van zieken- en
verpleeghuizen (Zvw
en AWBZ)

2.Prestatiegerichte
bekostiging

• in dit model is de
financiering gekoppeld
aan de levering van
specifieke prestaties,
zoals het leveren van
een behandeling of
verblijf. Zowel vooraf
als bij de
verantwoording wordt
gekeken naar te
leveren en
daadwerkelijk
geleverde zorg

• deze vorm is
geschikt wanneer de
prestaties in de te
leveren jeugdzorg
precies kunnen
worden omschreven
en gemeenten het
belangrijk vinden
daarop te sturen

• prestaties moeten
worden
gestandaardiseerd en
precies worden
omschreven
• belangrijk is het de
kwaliteit van het
product te
waarborgen, zodat
hier niet op wordt
beknibbeld
• bepaald moet
worden hoe wordt
omgegaan met
verschillen tussen
geraamde en
werkelijke productie

• het regionaal aanbod
van zorg wordt op dit
moment vaak op deze
manier gefinancierd
• andere voorbeelden
zijn het werken met
DBC’s door
zorgverzekeraars in
de GGZ en ZZP door
Zorgkantoren
• ook de eerstelijns
psychologische zorg in
de ZvW behoort tot
deze categorie en de
bekostiging van
jeugdreclassering

3.Cliëntgebonden
bekostiging

• dit type financiering
is verbonden met de
cliënt die de zorg
ontvangt. Er wordt een
bedrag per cliënt
betaald of beschikbaar
gesteld. Een nieuwe
variant is een bedrag
per gezin beschikbaar
te stellen. De
beschikbare bedragen
zijn niet gekoppeld
aan een instelling
(zoals bij de
functiegerichte
bekostiging) of
specifieke prestaties
(zoals bij
prestatiegerichte

• dit type financiering
is geschikt als
professionele ruimte
voor behandeling en
innovatie belangrijk is
of wordt gevonden,
maar tegelijkertijd de
kosten per jongere
moeten worden
beheerst

• belangrijk is het om
de resultaten van de
gekozen
behandelingen te
volgen en de kwaliteit
te borgen
(bijvoorbeeld door wel
een
kwaliteitskeurmerk
verplicht te stellen
voor een behandeling)

• de financiering van
huishoudelijke zorg of
voorzieningen door
middel van PGB’s is
een voorbeeld van dit
type financiering
• ook
groepsactiviteiten op
het gebied van welzijn
worden vaak
gefinancierd door een
bedrag per cliënt
beschikbaar te stellen
(cliënt volgend) aan
een instelling die deze
levert
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bekostiging) en er
vindt geen
nacalculatie plaats
4.Resultaatgerichte
bekostiging

• de bekostiging wordt
gekoppeld aan
gespecificeerde
resultaten die worden
gerealiseerd. Dit kan
op individueel of
groepsniveau

• dit type financiering
is geschikt als
resultaten goed
kunnen worden
vastgesteld met
behulp van indicatoren
of klanttevredenheid
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• gemeenten en
aanbieders moeten
overeenstemming
bereiken over de wijze
waarop resultaten
worden gemeten en
beoordeeld.
Aandachtspunt is de
‘prestatieparadox’: als
je alleen stuurt op wat
je kunt meten, kan het
zijn dat moeilijker
meetbare resultaten
worden vergeten

• zorginkopers in de
ziekenhuiszorg
werken nu op
beperkte schaal met
deze wijze van
bekostiging: de prijs
voor zorg is (deels)
afhankelijk van het
gerealiseerde
kwaliteitsniveau. Deze
vorm van afspraken is
veelal beperkt tot
maximaal 20% van de
totale bekostiging

Bijlage 10 Mogelijke bestuurlijke inrichting
Wat houdt het in?

Wat zijn voor- en nadelen?

Voorbeelden

Vrijwillige
centrumgemeente
constructie

• Bij deze vorm is er één
(contract) gemeente die
namens andere gemeenten
jeugdzorg inkoopt. Er kan
worden aangesloten bij de
rechtspersoonlijkheid en
organisatorische capaciteit die
de centrumgemeente al heeft.
Gemeenten maken onderling
afspraken over wat de
centrumgemeente namens de
andere gemeenten inkoopt van
zorgaanbieders.
• Juridisch is het mogelijk te
kiezen voor een
privaatrechtelijke borging van
deze afspraken (voorbeeld:
dienstverleningsovereenkomst
en in het
gastheergemeentemodel) of
publiekrechtelijke (lichte Wgr
zonder nieuw openbaar
lichaam)

• Het belangrijkste voordeel is
dat wordt aangesloten bij de
bestaande organisatie en
capaciteit van de
centrumgemeente. Voor
aanbieders van zorg wordt het
maken van afspraken
overzichtelijker, zeker als het
gaat om veel gemeenten
waarmee afspraken moeten
worden gemaakt (minder
bestuurlijke drukte)
• Het voordeel van deze
variant is verder dat er een
duidelijke ‘trekker’ is, die waar
nodig snel kan inspelen op
veranderende
omstandigheden. Nadeel
daarbij is dat daardoor de
bestuurlijke betrokkenheid en
legitimiteit van andere
gemeenten minder is
• Aandachtspunten zijn het
maken van keuzes in de
ruimte voor maatwerk per
gemeente en het sturen op
kostenvoordelen
(standaardisatie, inschaling
van personeel,
overheadkosten, afbouw
capaciteit bij andere
gemeenten)

• Op het sociale domein zijn er
verschillende gemeenten die
werken met deze vorm,
waarbij via
dienstverleningsovereenkomst
en afspraken worden gemaakt.
• De centrumconstructie
bestaat verder in verplichte
vorm al veel op het zorg
domein (maatschappelijke
opvang)

Gezamenlijke
inkooporganisatie

• In deze variant is er niet
duidelijk één gemeente die
een trekkersrol vervult, maar
wordt capaciteit gebundeld in
een gezamenlijke nieuwe
inkooporganisatie. Ook hier
bestaat de keuze tussen het
privaatrechtelijk borgen van de
samenwerking (oprichting
stichting, vereniging,
coöperatie, bv) en/of
publiekrechtelijk borgen
daarvan door oprichting van
een Wgr (in lichtere of
zwaardere vorm)

• Voordeel van deze variant is
dat niet één gemeente
dominant is en er een duidelijk
herkenbare gezamenlijke
organisatie is. Wanneer wordt
gekozen voor een
publiekrechtelijke borging, is
ook de betrokkenheid en
legitimiteit van andere
gemeenten gewaarborgd
• Aandachtspunt is dat het
opzetten van een nieuwe
organisatie niet te veel gaat
kosten in termen van
huisvesting, hogere inschaling
van personeel e.d. en dat
bestaande organisaties
parallel worden afgebouwd
• Aandachtspunt is te zorgen
dat de organisatie niet te veel
op afstand komt en eigen
organisatiedoelstellingen
dominant worden. Daar staat
tegenover dat als de afstand
tot het bestuur klein is, de
bewegingsruimte weer te
beperkt wordt en er teveel
bestuurlijke drukte ontstaat

• Shared service centers die
zowel op het sociale domein
als op bedrijfsvoeringstaken
(zoals inkoop) bestaan of
worden opgericht
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Inkoop per gemeente
met bestuurlijke
afstemming

• In deze variant zijn het
uiteindelijk de individuele
gemeenten die contracten
sluiten met aanbieders, maar
worden deze qua inhoud en
vorm wel afgestemd om te
voorkomen dat ze te veel
uiteenlopen en complex
worden voor aanbieders die
voor meerdere gemeenten
werken
• In deze variant wordt
aangesloten bij de
publiekrechtelijke
rechtspersoon die iedere
gemeente is. De afstemming
van afspraken kan eventueel
worden vastgelegd in een
bestuurlijk convenant. Een
andere optie is dat een aantal
gemeenten als
‘regiegemeenten’ optreden
door bijvoorbeeld een
modelovereenkomst op te
stellen

• Belangrijkst voordeel is dat
wordt aangesloten bij
bestaande organisaties en
capaciteit en iedere gemeente
de eigen regie kan voeren op
de zorg en ondersteuning die
in de eigen gemeente wordt
geleverd, zowel op kwaliteit als
kosten (maatwerk)
• Belangrijkste nadelen zijn dat
wanneer het gaat om veel
gemeenten, het voor
aanbieders onoverzichtelijk
wordt afspraken te maken en
ook schaalvoordelen door
standaardisatie moeilijker
kunnen worden gerealiseerd.
Door hier bestuurlijke
afspraken over te maken
kunnen deze nadelen voor een
deel worden ondervangen
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• Veel welzijnsfuncties worden
op dit moment door
gemeenten op deze manier
gefinancierd (subsidierelaties)

Bijlage 11 verslag van bijeenkomst met uitvoerend professionals

Transitie en transformatie van de jeugdzorg in Midden-Limburg
Ideeën en aanbevelingen van professionals
Op 31 januari 2013 kwam een veertigtal professionals die werkzaam zijn in de zorg voor jeugd in
Midden-Limburg bij elkaar om van gedachten te wisselen over de transitie en transformatie van de
jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeenten in Midden-Limburg, die zich bij
het vormgeven van hun nieuwe beleid voor de jeugd graag willen laten inspireren door
(ervarings)deskundigen en belanghebbenden, zoals deze professionals.
Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst kregen de deelnemers informatie over de transitie en
transformatie van de jeugdzorg:Een filmpje over de transitie (uit Midden-Brabant) gaf een globaal
beeld van het proces.De heer P. Boonen van de Provincie Limburg lichtte aan de hand van een
powerpointpresentatie de achtergronden en consequenties van de transitie toe.
Nadat mevrouw G. Poell (gemeente Weert) kort de stand van zaken rond de transitie en de pilots in
de regio Midden-Limburg had toegelicht, nodigde zij de deelnemers uit voor het belangrijkste
onderdeel van deze middag: de rondetafelgesprekken over enkele thema’s die relevant zijn voor het
door de gemeenten uit te werken beleid rond de zorg voor jeugd.
Op de volgende pagina’s vindt u een samenvatting van ideeën en aanbevelingen die de professionals
formuleerden ten aanzien van:
1. Besluitvorming over het toekennen van hulp
2. Integraal aanbod
3. Vraaggericht werken
4. Overige zaken
Nieuwsgierig naar de professionals die aan de discussie hebben deelgenomen? Dit verslag wordt
afgesloten met een lijst van deelnemers!
NB
Mocht u na het lezen van dit verslag graag aanvullende tips/aanbevelingen willen geven aan de
gemeenten in Midden-Limburg, weet dan dat deze zeer welkom zijn en dat u deze kunt doorgeven via
g.poell@weert.nl of MariekeCloosterman@roermond.nl

1. BESLUITVORMING
Het systeem van indicatiestellingen gaat op de schop. Hoe gaan we regelen dat de juiste mensen de
juiste hulp krijgen op het juiste moment? Met zo min mogelijk kosten en bureaucratie?
Samen beslissen
Voor de besluitvorming over het inzetten van hulp zijn twee alternatieven genoemd:
1. Een multidiciplinair team als een ZAT, netwerken 12+, wijkteams of zorgmatching.. Leg de
verantwoording voor de besluitvorming over hulp voortaan bij hiertoe aangewezen, breed
samengestelde teams; zo’n team bepaalt in onderling overleg wat in een bepaalde casus
geboden wordt. In een multidiciplinair team moeten alle professionals zitten want wat je niet
weet kun je niet zien.
2. Een andere invalshoek is een team van generalisten onder andere verantwoordelijk voor
vraagverheldering, betrekken specialist etc. Een goede generalist weet wanneer en welke
specialist nodig is.
Samen optrekken heeft inhoudelijk grote meerwaarde en voorkomt dat jongeren en ouders
redelijk willekeurig één organisatie binnengetrokken worden. Hierbij is het ook van belang dat
onderwijs en zorg samen moeten optrekken, het gaat immers om het kind.
Wie moeten er deel uitmaken van de zo’n team generalisten? Professionals die als generalist kunnen
en willen functioneren. Veldwerkers, specialisten, …. iedereen kan in principe zo’n generalist zijn, ook
een specialist. Hierbij draait het ook om een goede definitie bepaling, wat verwacht je een generalist,
wat zijn de taken en de opdracht en welke competenties zijn nodig.
En verder gaat het om een goede vertegenwoordiging van disciplines die voor jeugdigen en ouders
met opvoed- en opgroeiproblemen belangrijk zijn.
Overwegingen rond de uitvoering:
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start met wat er concreet gedaan kan worden
onderschat de toegang niet (vraag achter de vraag, inspelen op eigen kracht van mensen)
een goede generalist weet wanneer specialisme nodig is
specialisten moeten toegankelijk zijn (onderlinge samenwerking)
Wat is er nodig
Waarborgen actieve betrokkenheid jongeren en ouders in het hele proces. Zonder cliënt geen aanbod;
cliënten zijn full-partner (of opdrachtgever) in het besluitvormingsproces.
De professional krijgt van organisatie(s) ruimte om snel en flexibel acties in te zetten (binnen kader dat
door team is goedgekeurd).
Gemeenten geven ruimte aan het werkveld om zorg op maat te organiseren. Niet sturen op casus- of
productniveau.
Beraden op goede invulling teams: kernteam(?), welke disciplines, taken, samenwerking, wat is een
goede generalist (in termen van houding, profiel, werkmethode), toerusten leden op nieuwe taak.
Beperken bureaucratie.
Voorbeeld 1: geen eigen dossiervoering bij de diverse organisaties, maar dossier gekoppeld aan
cliënt.
Voorbeeld 2: beslis in de vorm van (flexibele) arrangementen. Dit voorkomt onnodig zware
(her)beslissingsprocedures.
Hoe gaan we om met verantwoording, wat willen gemeenten daarvan zien?

2. INTEGRAAL AANBOD
Een belangrijk uitgangspunt voor de zorg voor jeugd is integraal werken. De huidige aanpak is
behoorlijk versnipperd en leidt te vaak tot onvoldoende continuïteit in het hulpverleningstraject. Dit is
vervelend voor cliënten en beperkt de mogelijkheden om resultaat te boeken, aldus de professionals.
Hoe kan integraal werken bevorderd worden?
Samen aan de slag
Het werken vanuit een multidisciplinair overleg/team bevordert een gemeenschappelijk kader en een
eerlijke werkverdeling.
1gezin-1plan zorgt voor de nodige vereenvoudiging van het systeem van waaruit een multidisciplinair
gezinsaanbod kan worden vormgegeven.
Waar een geïntegreerd aanbod nodig is, is het zaak met het gezin één aanspreekpunt/
generalist/regisseur te kiezen die verbindingen legt en schakelt. Het heeft grote meerwaarde als per
casus de juiste regisseur kan worden betrokken.
De gemeente kan trajectfinanciering inzetten als sturingsinstrument voor integraliteit. Voordeel:
gemeente is betrokken, snel schakelen tussen hulpaanbod is mogelijk.
Daarnaast moet ook het laagdrempelig-preventief aanbod blijven bestaan.
Wat is er nodig
Werken mét en voor de cliënt.
Hulpverleners kennen elkaars mogelijkheden.
Gemeenten en organisaties formuleren geen strakke regels rond de keuze van de regisseur.
Regisseur heeft mandaat (van team, organisatie en financier?).
Op enig moment zal de vraag beantwoord moeten worden: hebben afzonderlijke organisaties
nog bestaansrecht?

3.VRAAGGERICHT WERKEN
Vraaggericht werken is erop gericht ouders en jongeren antwoorden en oplossingen te helpen vinden
rond de opvoed- en opgroeivragen waar zij mee zitten. Hoe kan vraaggericht werken worden
versterkt?
Jongeren en ouders centraal
Vraaggericht werken vraagt om een bepaalde basisattitude van de professional:
activerend, systeemdenken, outreachend, netwerk betrekken, denken in mogelijkheden
Hulp moet ondersteunend zijn aan de keuze van de jongere of het gezin.
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Door zich als persoon te presenteren (en minder als vertegenwoordiger van een organisatie) krijgt een
professional beter toegang tot ouders en jongeren en krijgt hij/zij makkelijker zicht op hun (echte)
vraag.
Vraaggericht werken vraagt om:
steun bij vraagverheldering, maar ook
het beschikbaar stellen van een passend en laagdrempelig hulpaanbod dat snel kan worden
aangeboden, kort kan duren en waarbinnen makkelijk kan worden geswitcht.
Instrumenten die ingezet kunnen worden:
generalisten, sociale netwerkstrategieën, social media
Social media:
- Informatie + (lichte) ondersteuning per internet werkt. Hier is ook behoefte aan. Het
versterkt de zorgvrager.
- Communicatie per email, sms of whatsapp is belangrijk; professional bereikbaar voor
ouders/kind. Jongeren bereiken via Facebook.
Wat is er nodig
• Normaliseren opvoedvraag: ouders en jongeren weten en accepteren dat het in orde is om advies
of hulp te vragen bij opvoed- en opgroeiproblemen.
•

Professionals beschikken over de deskundigheid, vaardigheid en attitude om als pártner van
ouders en jongeren samen een verbeterproces in te gaan. Ook als dit proces (bijvoorbeeld bij hulp
in het gedwongen kader) een heel eigen dynamiek heeft. Zij geloven daarbij in de kracht van
mensen en respecteren hun waarden en normen. Organisaties kunnen de professionals hierbij
ondersteunen en toerusten.

•

Het inzetten van social media vergt een zekere investering (het gaat niet vanzelf goed):
- betrouwbare informatie: bevorder en promoot betrouwbare sites (CJG!).
- mediawijsheid: start op de basisschool met aandacht voor dit thema
- hardware: professionals uitrusten/faciliteren om moderne media functioneel in te kunnen
zetten bij contact/hulpverlening

4. OVERIG
Enkele deelnemers aan de bijeenkomst brengen via ‘geeltjes’ onderwerpen onder de aandacht van de
gemeenten die zij belangrijk vinden in het kader van de transitie van de jeugdzorg.
En niet te vergeten …..
• focus op preventie
• focus op ontproblematiseren en probleemoplossing
• flexibele financieringsvormen
• financieringsvormen die aansluiten bij de hulpvragen
• luister goed naar de professional, vertrouw en werk samen
• Erg veel tijd, energie en geld gaat zitten in benodigde administratie bij zorginstanties. Dit is veelal
dubbel en driedubbele informatie van dezelfde soort (ook ter eigen verantwoordelijkheid en
afrekening). Voorstel; 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, 1 dossier (toegang klant via de digi-code, een
gemeentelijk EPD, klant en gemeente bepalen welke hulpverlener toegang heeft tot de informatie)
• Indien de klant/gemeente de administratie doet, kunnen de zorgaanbieders meer zorg uitvoeren
en kan de prijs van elk uitgezette zorgtraject naar beneden.
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Bijlage 12 verslag van de bijeenkomst met gebruikers
Transitie en transformatie van de jeugdzorg in Midden-Limburg
Ideeën en aanbevelingen van gebruikers
Op 27 februari 2013 kwamen zo’n 35 betrokken burgers en cliënten uit de zorg voor jeugd in MiddenLimburg (zie de bijgevoegde deelnemerslijst) bij elkaar om van gedachten te wisselen over de transitie
en transformatie van de jeugdzorg.
De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeenten in Midden-Limburg, die zich bij het maken
van hun nieuwe beleid voor de jeugd graag willen laten inspireren door (ervarings)deskundigen, in dit
geval de mensen voor wie de zorg voor jeugd bedoeld is!
Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst kregen de deelnemers informatie over de
transitie en transformatie van de jeugdzorg:
• Een filmpje over de transitie (uit Midden-Brabant) maakte in grote lijnen duidelijk wat er met de
jeugdzorg gaat gebeuren.
• Piet Jereskes van de Stichting Jeugd Zorgvragers Limburg maakte duidelijk op welke manier
burgers en cliënten invloed kunnen hebben op het beleid van gemeenten (zie bijgevoegd plaatje)
• Een viertal filmpjes gemaakt door cliënten in Zuid-Holland maakte duidelijk wat voor een
onderwerpen gebruikers van jeugdzorg zoal belangrijk vinden als het om de nieuwe zorg voor
jeugd gaat (klik hier voor deze –en andere- filmpjes uit Zuid-Holland).
In het tweede –en belangrijkste!- deel van de bijeenkomst gingen de aanwezigen in gemengde
groepen met elkaar in gesprek aan grote terrastafels.
Het doel van de gesprekken was tips te formuleren voor de gemeenten in Midden-Limburg en zo
antwoord te geven op twee vragen:
1) Welke zaken vinden burgers/gebruikers erg belangrijk als het gaat om de transitie en de zorg voor
jeugd?
2) Op welke manier willen burgers/gebruikers betrokken worden bij de transitie en bij de zorg voor
jeugd?
Aan elk van de vijf terrastafels werden drie stellingen/vragen besproken. Na een -vaak levendigediscussie noteerde de groep bij iedere stelling de twee belangrijkste tips en adviezen voor de
gemeenten. De avond kon worden afgesloten met maar liefst dertig concrete aanbevelingen van
burgers en gebruikers!
Let op: de tips en opmerkingen die niet in deze top dertig terecht zijn gekomen, zijn zeker niet verloren
gegaan: we hebben alle aanbevelingen voor de gemeenten bij elkaar gezet in een overzicht (zie
bijlage 1)
De aanbevelingen aan de gemeenten werden via een muurkrant met elkaar gedeeld. Vier
aanbevelingen bleken favoriet onder de deelnemers (af te lezen aan aantal stickers dat erbij werd
geplakt).
De belangrijkste aanbevelingen uit de tafelgesprekken:
Welke zaken vinden burgers/gebruikers erg belangrijk als het gaat om de (nieuwe) zorg voor
jeugd en de transitie?
1. Cliënt staat altijd centraal, uitgaan van de mogelijkheden en talenten/competenties van de cliënt
(16 stickers)
2. Stimuleren maximale zelfredzaamheid voor de cliënt
3. Hoe ouders zo lang mogelijk in eigen kracht en zeker in beeld
4. Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen
5. Preventie
6. Zorg op maat
(13 stickers)
7. Daadkracht en direct goede hulp op maat
8. Minder bureaucratie, meer menselijkheid
(14 stickers)
9. Geen belemmerende regels, maximale ruimte voor hulpverleners om de cliënt zo goed mogelijk te
helpen
10. Keuze uit meerdere aanbieders en laagdrempelige hulp bij kiezen als dat nodig is
11. Eén aanspreekpunt die samen met de cliënt op zoek gaat naar de passende hulp, die actief de
cliënt samenbrengt met de juiste organisatie zodat de jongere niet steeds doorverwezen wordt.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Niet leuren met kinderen
Laagdrempelig en creatief zijn in de vormen hoe jeugdzorg aangeboden wordt
Social media inzetten, aanvullend op face-to-face
Pleegzorg als laatste redmiddel als zorg in huis ‘uitgeput’ is
Meer bekendheid over wat CJG doet
CJG moet laagdrempelig blijven door te communiceren
Samenwerking tussen gemeenten
(10 stickers)
Grenzeloze eenduidigheid
Verdiep je als gemeenten meer in de jeugdzorg
Maak als gemeenten gebruik van expertise (innovatief en bestaand)

Op welke manier willen burgers/gebruikers betrokken zijn bij transitie en zorg voor jeugd?
1. Cliënt, ouders en hulpverlening realiseren samen maatwerk
2. Jongeren moeten hun stem kunnen laten horen/meedenken/meepraten
3. Cliëntenraden zijn nodig in individuele instellingen, incl. een coach die de weg weet
4. Stem jongeren kan alleen in veilige neutrale omgeving, deze mogelijkheid ook voor ouders
5. Zoek de jeugd actief op
6. Gebruik social media om te communiceren
7. Ervaringsdeskundige (ex-)cliënten met gemeenten laten praten
8. Klankbordgroep
9. Doe iets met de aanbevelingen uit de klankbordgroep

Hoe nu verder
Na afloop van de bijeenkomst werden de deelnemers namens de gemeenten in Midden-Limburg
bedankt voor hun actieve bijdrage door Gonnie Poell, beleidsmedewerker bij de gemeente Weert. Zij
gaf aan deze avond heel informatief en inspirerend te hebben gevonden. De tips en aanbevelingen
zullen door de gemeenten worden gebruikt bij het maken van hun nieuwe plannen voor de zorg
voor jeugd. Halverwege 2013 moeten de gemeenten die plannen af hebben om op tijd klaar te zijn
voor de overdracht van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten per 1 januari 2015.
Gonnie Poell nodigde geïnteresseerden vervolgens van harte uit om zich op te geven voor een panel
van gebruikers van zorg voor jeugd. De gemeenten willen in de toekomst graag met dit panel
overleggen over wat er verder moet gebeuren op het terrein van de transitie en de zorg voor jeugd en
hoe de gemeenten daarbij het beste de stem van de burgers en cliënten kunnen horen. Ter plekke
gaven vier personen zich voor dit panel op.
Mocht u na het lezen van dit verslag ook graag willen deelnemen aan dit panel of nog
aanvullende tips/aanbevelingen willen geven aan de gemeenten in Midden-Limburg, weet dan
dat uw bijdrage zeer welkom is en dat u hiervoor contact kunt opnemen met g.poell@weert.nl
of Cloosterman.m@roermond.nl.
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Overzicht van alle opmerkingen en tips van gebruikers
Wat is belangrijk volgens gebruikers jeugdzorg
Hoe participatie inrichten volgens gebruikers jeugdzorg

Preventie
• Meer preventie, vooraan investeren
• Aandacht voor ouders van jonge kinderen
• Scholen en kinderopvang nog meer versterken
• Zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren
• Actieve jongerencoach
• Samenwerking wijk/woningcorporaties/welzijnswerk
• Jongerenwerk in de wijk inzetten om samen drempel naar jeugdzorg te
overbruggen
Manier van werken
• Minder bureaucratie
• Meer creativiteit in de hulpverlening
• Daadkracht
• Verstand van zaken
• Meer menselijkheid
• Inzetten op eigen kracht burgers
• Hulpverlener moet het niet van de mensen overnemen
• De kwaliteit van de hulpverlener moet zijn dat hij de maximale
zelfredzaamheid van de cliënt stimuleert.
• Professionals moeten actief blijven
• Van elkaar weten dat er zorgen zijn
• Samenwerken minder persoonsafhankelijk

Ingang
• Laagdrempelig
• Geen angst voor jeugdzorg of stempel
• Durven benoemen dat er een probleem is is voor mensen stap 1
• Goede informatie
• Keuzevrijheid
• Transparante sociale kaart
• Duidelijkheid: waar naar toe
• 1 punt, 1 voordeur
• Eenvoudig toegankelijk, vereenvoudiging inzet hulp
• Een aanspreekpunt die samen met de cliënt op zoek gaat naar de
passende hulp. Die actief de cliënt samen brengt met de juiste organisatie
zodat de jongere niet steeds doorverwezen wordt.
• Deskundige, onafhankelijke ingang naar de jeugdzorg, onafhankelijk
oordeel welke hulp nodig is
• CJG geen goed idee; er is al zo veel. Geen aanvulling/verbetering
• CJG is nog te onbekend. PR/reclame maken om bekendheid te creëren
• Keuze uit meerdere aanbieders is fijn
• 2 typen cliënten: 1) die zelf kunnen kiezen 2) die niet zelf kunnen kiezen
• Help mensen die dat nodig hebben bij het kiezen

Zorg en hulp
• Jeugdigen willen zo weinig mogelijk etiketjes en zo normaal mogelijk
participeren in de maatschappij
• Deskundige ondersteuning uitgaande van de kracht van het systeem
• Uit blijven gaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid van gezin
• Professionele hulp moet laatste in de rij zijn
• Mate van problemen bepaalt inzet professionele hulp
• Professionals werken samen met familie/brede omgeving/jongere
• Ervaringsdeskundigen/lotgenoten inzetten
• Kind thuis houden en zorg naar gezin brengen
• Thuis maatwerk
• Géén versnippering van zorg maar juist bundeling
• Soms is een pleeggezin beter, maar alleen in onveilige situaties
• Voorwaarde: pleeggezin moet voldoende steun krijgen
• Meer intensieve begeleiding voor gezinnen
• Broers en zussen moeten bij elkaar blijven
• Problemen liggen vaak bij ouders niet bij de jongeren
• Er zijn genoeg therapieën voor ouders, zo nodig gedwongen
• Waar jongeren afhaken moet er drang en dwang kunnen zijn
• Na 18e jaar verandert er teveel: punt van aandacht!
• Na gesloten plaatsing nazorg en begeleiding
• Als je in de jeugdzorg komt moet je er ook weer uitkomen.
En tot slot …….
• Zet social media in, aanvullend en niet in plaats van ‘gewone’ communicatie!
• Bereik met social media jongeren die je anders niet bereikt met informatie
en voorlichting
• Contactmiddel tussen organisaties en doelgroep jeugd
• Aandacht voor privacy en veiligheid gebruik social media

I
II

•
•
•
•
•

Het gaat om participatie op individueel én organisatieniveau
Inspraak cliënten in de organisatie om de stem van de cliënten te laten horen
Als ouder van een cliënt gaat mijn betrokkenheid ook over anderen; gebruik
mijn mening om de zorg te toetsen
Laat ervaringsdeskundigen naar beleid kijken
Panels van ouders en/of kinderen mee laten praten
Cliëntenraad (of iets anders) mag niet vrijblijvend zijn vanuit perspectief
jongeren

III

IV

Wat hebben ouders en
jongeren nodig voor een
goede inspraak?
• Geen vakjargon
• Gehoord worden
• Juiste informatie
• Minder bureaucratie
• Dialoog
• Luisterend oor
• Daad bij het woord
voegen
• Zorg dat je de jeugd op
moderne manier
benadert: gebruik social

Geen transformatie zonder participatie
• Beleidsmakers staan heel ver af van de praktijk
• Sta open voor input van non-professionals
• Maak gebruik van expertise ervaringsdeskundigen
• Participatie, proactieve rol voor burgers vanaf het begin
• De cliënt moet voorop staan

Organisatie
• Eenduidig beleid in het land, niet afhankelijk van gemeente- of
regiogrenzen.
• Grenzen weg tussen provincies
• Hulp niet afhankelijk van woonplaats laten zijn
• Samenwerking op basisniveau garanderen
Overige aandachtspunten
• Opleiding hulpverlener moet zich ook richten op kostenbeheersing, zodat
ze dit kunnen meenemen in plan van aanpak en praktijk.
• Professionals leren uit boeken, weten niet hoe cliënten het ervaren
• Sommige hulpverleners werken alleen voor het geld

Neem jongeren, ouders en netwerk serieus
• Ouders, jongeren en het netwerk zijn het belangrijkste onderdeel tijdens het
oplossen van het probleem
• Stimuleer eigen verantwoordelijkheid nemen
• Gehoord worden, saamhorigheidsgevoel versterken is belangrijk voor
jongeren en ouders
• Jongeren moeten een stem hebben niet alleen ouders
• In de leefgroepen zou meer geluisterd mogen worden naar de stem van de
jeugd zonder repressies

Het kan allemaal beter voor minder geld
Niet of te laat beschikbare zorg leidt tot zeer ongewenste effecten op veel andere
terreinen (overleast, schoolverzuim, geweld, criminaliteit, etc.). Gevolgen: hoge
kosten (middel-)lange termin en hoge niet productieve populatie. Er wordt in de
jeugdzorg heel veel geld onnodig over de balk gegooid.

Ideeën rond participatie
• Ervaringsdeskundige (ex)cliënten met gemeenten laten praten
• Modern: chat sessies met de jeugd
• Betrek jongerenraden erbij
• Zet de deur (af en toe) open voor burgers / jeugdzorgcliënten.
• Klankborden met andere regio’s
Regionale klankbordgroep: deze groep moet wel daadwerkelijk iets in te
brengen hebben . Dus niet slechts adviesrecht waar verder niets mee gedaan
wordt.
• Alleen op basis van gelijkwaardigheid
• Invloed moet leiden tot verandering / verbetering
Ondersteun cliëntparticipatie bij de organisaties
Ook na de transitie zijn cliëntenraden in jeugdzorgorganisaties
nodig

Dóe iets met de inbreng van
burgers en cliënten
• Burgers/cliënten inzetten bij
toetsen kwaliteit van zorg
• Meer dan alleen
adviesrecht
• Serieus genomen
worden: doe iets met
onze aanbevelingen!
• Wisselwerking
• Terugkoppeling op
aanbevelingen
• We hebben te maken
met een continue

Durf je als gemeente kwetsbaar op te stellen, dan
krijgen mensen(burgers) de indruk dat hun advies
welkom is en gewaardeerd wordt.

Bijlage 1

Transitie/transformatie

Zorg voor jeugd

Maatwerk
• Maatwerk in de zorg
• Mens is geen dossier, geen labels en etiketten plakken
Direct goede maathulp, op lange termijn goedkoop
• Gebruik kunnen maken van delen van verschillende trajecten als dat
nodig is
• Weg met hokjesmentaliteit
• Niet meer leuren met kinderen
• Kind voorop stellen
• Luisteren naar jongeren
• Aandacht voor netwerk van het gezin

I

Wat is belangrijk volgens gebruikers jeugdzorg als het gaat om de zorg voor jeugd?

Maatwerk
Maatwerk in de zorg
Mens is geen dossier, geen labels en etiketten plakken
Direct goede maathulp, op lange termijn goedkoop
Gebruik kunnen maken van delen van verschillende trajecten als dat nodig is
Weg met hokjesmentaliteit
Niet meer leuren met kinderen
Kind voorop stellen
Luisteren naar jongeren
Aandacht voor netwerk van het gezin
Preventie
Meer preventie, vooraan investeren
Aandacht voor ouders van jonge kinderen
Scholen en kinderopvang nog meer versterken
Zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren
Actieve jongerencoach
Samenwerking wijk/woningcorporaties/welzijnswerk
Jongerenwerk in de wijk inzetten om samen drempel naar jeugdzorg te overbruggen
Manier van werken
Minder bureaucratie
Meer creativiteit in de hulpverlening
Daadkracht
Verstand van zaken
Meer menselijkheid
Inzetten op eigen kracht burgers
Hulpverlener moet het niet van de mensen overnemen
De kwaliteit van de hulpverlener moet zijn dat hij de maximale zelfredzaamheid van de cliënt stimuleert.
Professionals moeten actief blijven
Van elkaar weten dat er zorgen zijn
Samenwerken minder persoonsafhankelijk
Zorg en hulp
Jeugdigen willen zo weinig mogelijk etiketjes en zo normaal mogelijk participeren in de maatschappij
Deskundige ondersteuning uitgaande van de kracht van het systeem
Uit blijven gaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid van gezin
Professionele hulp moet laatste in de rij zijn
Mate van problemen bepaalt inzet professionele hulp
Professionals werken samen met familie/brede omgeving/jongere
Ervaringsdeskundigen/lotgenoten inzetten
Kind thuis houden en zorg naar gezin brengen
Géén versnippering van zorg maar juist bundeling
Soms is een pleeggezin beter, maar alleen in onveilige situaties
Voorwaarde: pleeggezin moet voldoende steun krijgen
Meer intensieve begeleiding voor gezinnen
Broers en zussen moeten bij elkaar blijven
Problemen liggen vaak bij ouders niet bij de jongeren
Er zijn genoeg therapieën voor ouders, zo nodig gedwongen
Waar jongeren afhaken moet er drang en dwang kunnen zijn
e
Na 18 jaar verandert er teveel: punt van aandacht!
Na gesloten plaatsing nazorg en begeleiding
Als je in de jeugdzorg komt moet je er ook weer uitkomen.
Zet social media in, aanvullend en niet in plaats van ‘gewone’ communicatie!
Bereik met social media jongeren die je anders niet bereikt met informatie en voorlichting
Contactmiddel tussen organisaties en doelgroep jeugd
Aandacht voor privacy en veiligheid gebruik social media
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II

Wat is belangrijk volgens gebruikers jeugdzorg als het gaat om de transitie

Ingang
Laagdrempelig
Geen angst voor jeugdzorg of stempel
Durven benoemen dat er een probleem is is voor mensen stap 1
Goede informatie
Keuzevrijheid
Transparante sociale kaart
Duidelijkheid: waar naar toe
1 punt, 1 voordeur
Eenvoudig toegankelijk, vereenvoudiging inzet hulp
Een aanspreekpunt die samen met de cliënt op zoek gaat naar de passende hulp. Die actief de cliënt samen
brengt met de juiste organisatie zodat de jongere niet steeds doorverwezen wordt.
Deskundige, onafhankelijke ingang naar de jeugdzorg, onafhankelijk oordeel welke hulp nodig is
CJG geen goed idee; er is al zo veel. Geen aanvulling/verbetering
CJG is nog te onbekend. PR/reclame maken om bekendheid te creëren
Keuze uit meerdere aanbieders is fijn
2 typen cliënten: 1) die zelf kunnen kiezen 2) die niet zelf kunnen kiezen
Help mensen die dat nodig hebben bij het kiezen
Organisatie
Eenduidig beleid in het land, niet afhankelijk van gemeente- of regiogrenzen.
Grenzen weg tussen provincies
Hulp niet afhankelijk van woonplaats laten zijn
Samenwerking op basisniveau garanderen
Overige aandachtspunten
Opleiding hulpverlener moet zich naast vakinhoudelijke zaken ook richten op kostenbeheersing, zodat ze dit
kunnen meenemen in plan van aanpak en praktijk.
Professionals leren uit boeken, weten niet hoe cliënten het ervaren
Sommige hulpverleners werken alleen voor het geld
Het kan allemaal beter voor minder geld
Niet of te laat beschikbare zorg leidt tot zeer ongewenste effecten op veel andere terreinen (overlast,
schoolverzuim, geweld, criminaliteit, etc.). Gevolgen: hoge kosten (middel-)lange termijn en hoge niet
productieve populatie. Er wordt in de jeugdzorg heel veel geld onnodig over de balk gegooid.

III

Hoe moet de participatie geregeld worden als het gaat om de zorg voor jeugd

Neem jongeren, ouders en netwerk serieus
Ouders, jongeren en het netwerk zijn het belangrijkste onderdeel tijdens het oplossen van het probleem
Stimuleer eigen verantwoordelijkheid nemen
Gehoord worden, saamhorigheidsgevoel versterken is belangrijk voor jongeren en ouders
Jongeren moeten een stem hebben niet alleen ouders
In de leefgroepen zou meer geluisterd mogen worden naar de stem van de jeugd zonder repressies
Het gaat om participatie op individueel én organisatieniveau
Inspraak cliënten in de organisatie om de stem van de cliënten te laten horen
Als ouder van een cliënt gaat mijn betrokkenheid ook over anderen; gebruik mijn mening om de zorg te toetsen
Laat ervaringsdeskundigen naar beleid kijken
Panels van ouders en/of kinderen mee laten praten
Cliëntenraad (of iets anders) mag niet vrijblijvend zijn vanuit perspectief jongeren
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Geldt voor III én IV:
Wat hebben ouders en jongeren nodig voor een goede inspraak?
Geen vakjargon
Gehoord worden
Juiste informatie
Minder bureaucratie
Dialoog
Luisterend oor
Daad bij het woord voegen
Zorg dat je de jeugd op moderne manier benadert: gebruik social media
Dóe iets met de inbreng van burgers en cliënten
Burgers/cliënten inzetten bij toetsen kwaliteit van zorg
Meer dan alleen adviesrecht
Serieus genomen worden: doe iets met onze aanbevelingen!
Wisselwerking
Terugkoppeling op aanbevelingen
We hebben te maken met een continue verbeter proces

IV

Hoe moet de participatie geregeld worden als het gaat om de transitie/

transformatie

Geen transformatie zonder participatie
Beleidsmakers staan heel ver af van de praktijk
Sta open voor input van non-professionals
Maak gebruik van expertise ervaringsdeskundigen
Participatie, proactieve rol voor burgers vanaf het begin
De cliënt moet voorop staan
Ideeën rond participatie
Ervaringsdeskundige (ex)cliënten met gemeenten laten praten
Modern: chat sessies met de jeugd
Zet de deur (af en toe) open voor burgers / jeugdzorgcliënten.
Klankborden met andere regio’s
Regionale klankbordgroep: deze groep moet wel daadwerkelijk iets in te brengen hebben . Dus niet slechts
adviesrecht waar verder niets mee gedaan wordt.
Alleen op basis van gelijkwaardigheid
Invloed moet leiden tot verandering / verbetering
Ondersteun cliëntparticipatie bij de organisaties
Ook na de transitie zijn cliëntenraden in jeugdzorgorganisaties nodig
Durf je als gemeente kwetsbaar op te stellen, dan krijgen mensen(burgers) de indruk dat hun advies welkom
is en gewaardeerd wordt.
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Bijlage 13

Aandacht voor verandering
verslag van een interactieve bijeenkomst met zorgaanbieders over de decentralisatie van de
AWBZ functie Begeleiding voor jeugdigen met GGZ problematiek
27 februari 2013
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Vooraf
1.1. Inleiding

In het kader van de door het Rijk geplande transitie van jeugdzorg naar de gemeenten hebben
de gemeenten in Midden-Limburg kaders voor toekomstig jeugdbeleid vastgesteld. De
gemeente staat aan de vooravond van een omvangrijke beleidswijziging en zoekt daarvoor
draagvlak bij het formele en informele maatschappelijk middenveld.
De gemeente Weert heeft BMP Advies opdracht verstrekt daarvoor een interactief programma
op te stellen en dat te begeleiden. Deze notitie verslaat het interactief proces zoals dat zich op
27 februari 2013 met de aanbieders van AWBZ zorg voor jeugdigen met GGZ problematiek
heeft voltrokken.
1.2. Opbouw en uitleg van het interactieve proces

De gemeente was gedurende het interactieve proces een actief meedenkende en participerende
partij doordat beleidsambtenaren zich enthousiast onder de deelnemers mengden waardoor
organisaties en instellingen volop de gelegenheid kregen hun ideeën en wensen in te brengen.
Dit heeft mede geleid tot een grote opbrengst aan ideeën en opvattingen.
Het programma is tot stand gekomen in overleg met beleidsmedewerkers van de gemeenten
Roermond en Weert. De beleidsmedewerkers van deze gemeenten fungeerden tijdens de
uitvoering van het interactieve programma ook als klankbordgroep voor BMP advies.
Voor de bijeenkomst zijn zorgaanbieders uitgenodigd die zich bezighouden met het leveren
van AWBZ begeleiding aan jeugdigen met GGZ problematiek. De toegang tot deze vorm van
zorg wordt, evenals de toegang tot provinciale jeugdzorg, geregeld door Bureau Jeugdzorg
(BJZ). Om die reden is ook BJZ voor de bijeenkomst uitgenodigd. Het doel van de
bijeenkomst was om de aanwezigen uit te nodigen mee te denken over de impact van de
decentralisatie van jeugdzorg zowel voor de jeugdigen zelf, hun opvoeders, de zorgaanbieders
en de gemeente. Om dit proces te faciliteren is gebruik gemaakt van een interactieve methode,
het zogenoemde AWBZ café, waarin iedere aanwezige laagdrempelig zijn ideeën en
opvattingen kon inbrengen. Het programma ziet er als volgt uit:
Programma
1
Welkom/toelichten programma
2
Inleiding jeugdzorg ontwikkelingen
3
AWBZ café
4
Pauze met koffie/thee
5
Destilleren van thema’s voor nadere uitwerking
6
Hoe nu verder
7
Afsluiting
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2. Conclusie’s uit de bijeenkomst

Het interactieve deel werd voorafgegaan door een presentatie waarin de resultaten van de
eerder aan aanbieders toegezonden enquete werden toegelicht. Dit werd gevolgd door een
algemene inleiding op de ontwikkelingen in de jeugdzorg door Gonnie Poell, regisseur
jeugdzorg in Midden-Limburg. Beide presentatie’s vindt u in de bijlagen.
In het tweede deel van de middag is in zes kleine gesprekgroepen gezocht naar de antwoorden
op de belangrijkste vragen die de kern van de transitie raken.
1. Waar staan we voor bij de transitie jeugdzorg; wat komt er op ons af en wat staat ons te
doen?
2. Wat vinden we daarbij belangrijk?
3. Hoe gaan we dat bereiken?
Na een korte pauze, waarin de antwoorden op deze vragen zijn verwerkt, zijn nader uit te
werken thema’s benoemd. Vier van deze thema’s zijn vervolgens verder besproken waar bij
elk thema invalshoeken zijn besproken die voor de verdere uitwerking van belang zijn.
In de eerste ronde van het AWBZ café zijn de volgende prioritaire thema’s ontsloten.

Uit de eerste ronde kwamen een aantal thema's waarvan de volgende het hoogst scoorden en
in een tweede ronde werden besproken:
1
2
3
4

Samenwerken
Regie
Keuzevrijheid
Kwaliteit

Het thema maatwerk is in de 2e ronde niet nader uitgediept maar scoorde in de 1e ronde ook
erg hoog. In de navolgende paragrafen is de uitwerking van de 4 genoemde thema’s
samengevat
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2.1. Thema samenwerken

•

Er is behoefte aan duidelijke afstemming tussen partijen ten aanzien van verwachtingen en
mogelijkheden. Zorgaanbieders voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid;

•

Met moet elkaar kunnen aanvullen en elkaar ook leren kennen (zien en ontmoeten);

•

Het is van belang doelgroepen te verbinden zodat onnodige versnippering kan worden
tegen gegaan;

•

Samenwerking heeft betrekking op instellingen onderling, instellingen en met name de
hulpverlener met gemeenten, instellingen met ouders, mantelzorgers en kinderen,
gemeenten met ouders en gemeenten onderling op regioniveau;

•

Het CJG moet “ontmoetingsplek” voor vraagstukken omtrent jeugd worden;

•

De inzet voor jeugd moet resultaatgericht en toetsbaar zijn;

•

Instellingen moeten expertise delen en elkaar versterken in het belang van de jeugd;

•

Goede samenwerking resulteert in kostenbesparing. De methode van 1 gezin met 1 plan
draagt daaraan bij;

•

Er moeten korte lijnen zijn tussen de 0e 1e 2e en 3e lijn en tussen gemeenten en de
“lijnen”;

•

Het aanbod moet zo dicht mogelijk bij de cliënt (jeugdige) geboden worden;

•

We moeten het aantal hulpverleners in één gezin zien te beperken, niet meer disciplines
dan daadwerkelijk nodig is;

•

Regie moet zoveel mogelijk door ouder(s) en vanuit ouderperspectief gevoerd worden;

•

Er moet met in plaats over cliënten en het systeem worden gesproken;

•

Samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders moet worden vast gelegd in
contractafspraken;

•

De instellingen zien graag een heldere gemeentelijke visie op samenwerking waarop men
kan anticiperen;

•

Zorgbieders willen en kunnen in de samenwerking onder gemeentelijk mandaat werken;

•

De zorgaanbieders onderschrijven, waar mogelijk, het principe van eigen
verantwoordelijkheid voor de cliënt en zijn systeem. De potenties van het netwerk rond de
cliënt moet ten volle worden benut;

•

We stappen af van het “handje geven” en gaan over op “duwtje” geven;

•

In de samenwerking rond de jeugd is ook het onderwijs een belangrijke schakel.
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2.2. Thema regie

•

Regie is een belangrijk thema omdat de kritiek van de overheid en de samenleving op de
jeugdzorg zich vaak toespitst op ontbrekende regie;

•

Een goede regie binnen een heldere structuur en op basis van werkende protocollen
voorkomt tijdverlies en vertraging, onzekerheid, onduidelijkheid en chaos;

•

Onder goede regie verstaan de zorgaanbieders afspraken maken over de regisseur van
dienst in een cliëntsituatie en regisseren in een proces (vaak complex van aard). Een
regisseur moet ook weer los kunnen laten, overdragen en afbouwen;

•

De regie moet gevoerd worden zonder cliënten afhankelijk te maken;

•

Waaraan moet een goed regisseur voldoen:
Durf en lef tonen, doortastend zijn en met daadkracht kunnen handelen, kunnen
coördineren;
kennis en inzicht hebben van het proces, kennis en inzicht in de randvoorwaarden
en de financiële aspecten;
Een regisseur moet doel- en resultaat gericht (kunnen) werken.

•

Wie kan regisseur zijn:
de generalist (uit de pilot generalisten);
de specialist.

•

Er moet op verschillende niveaus regie gevoerd worden:
gemeentelijk niveau (bij voorkeur vanuit één loket);
in het maatschappelijk middenveld (welzijn, zorg, onderwijs, arbeid);
in het cliëntsysteem.

•

Regisseren betekent ondersteunen in plaats van overnemen;

•

Een regisseur moet bevoegd en met gezag namens meerdere partijen in één cliëntsituatie
kunnen opereren;

•

Het is voor regisseurs belangrijk dat professionals (inclusief de regisseur zelf) elkaar
kunnen aanspreken. Het besef voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de cliënt
is belangrijk;

•

Regisseren moet geen overmatige bureaucratie tot gevolg hebben;

•

Transparantie en snelle communicatie is van wezenlijk belang voor de regie.

2.3. Thema keuzevrijheid

•

Ook het thema keuzevrijheid betreft meerdere partijen: ouders, client en gemeenten
moeten wat te kiezen hebben;

•

De gemeente moeten voor de juiste expertise kunnen kiezen;

•

De gemeente moet een aanbod contracteren, wie kan bepalen welk aanbod dit moet zijn?;

•

De cliënt moet voor een oplossing, aanbieder of budget kunnen kiezen;
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•

Hoe komt de keuze uit het beschikbare aanbod tot stand? Hoe bereiken we een situatie
waarin de cliënt gemotiveerd en verantwoord z'n keuze kan maken?;

•

Hoe groot blijft de keuzevrijheid onder de gemeenten? Kiezen de gemeenten voor
gebiedsgebondenheid, werken de gemeenten met gecontracteerde zorgaanbieders of kan
iedereen zorg bieden?;

•

Gaan de gemeenten cliënten adviseren ten aanzien van de zorginkoop of laten ze dat aan
de cliënt en intermediairs over?;

•

Komt er een “max” aan de keuzevrijheid, ook ter voorkoming van shopgedrag?

•

Wie en hoe gaan we resultaten meten en toetsen?;

•

Wie volgt de ontwikkeling van de cliënt, ook over een langere periode zodat de cliënt niet
terugvalt in ongewenst gedrag of z'n ontwikkeling onnodig stagneert;

•

Wat gebeurt er men cliënten die niet willen maar wel tot overlast zijn voor hun systeem en
de samenleving?;

•

Wie en hoe bepaal je of er bij de cliënt sprake is van onwil of onvermogen?;

•

Hoe gaan de gemeenten de inzet van het “gedwongen kader” bepalen?

•

De gemeente zou moeten toezien op het behoud van keuzevrijheid omdat dit als een groot
goed wordt beschouwd;

•

Cliënten willen graag het gevoel hebben dat er iets te kiezen is, er is dan ook een grotere
motivatie voor deelname aan de hulpverlening;

•

Komt er in relatie tot de keuzevrijheid onder verantwoordelijkheid van de gemeente ook
een financieel plafond?

2.4. Thema Kwaliteit

•

Kwaliteit wordt verschillend beleefd en gedefinieerd zowel bij zorgaanbieders als ook
door de cliënt?;

•

Heeft de gemeente ook al beeld bij de noodzakelijke kwaliteit en hoe die kan worden vast
gesteld?;

•

Gaan gemeenten de kwaliteitsmeting afzonderlijk oppakken of in regionaal verband?;

•

Kwaliteitsmeting kan makkelijk verzanden in bureaucratie;

•

Hebben de gemeenten ten aanzien van de kwaliteit kunnen leren van de invoering van
huishoudelijk zorg en zijn daar lessen uit te trekken?;

•

Kwaliteit is pas te meten wanneer je goed afstemt op de kern van het probleem en hebt
kunnen vast stellen wat echt nodig is;

•

Zorg op maat vraagt om een bundeling van expertise. Probeer niet alles zelf te doen maar
betrek specialisme op het moment dat dit nodig is;

•

Kwaliteit zit ook in de loop en de duur van het proces vanaf de intake, indicatie, start zorg,
wachtlijstbeheer en resultaatevaluatie;

•

Kwaliteit leveren in complexe situaties vraagt om nauwe samenwerking en afstemming;
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•

Wie gaat uiteindelijk de kwaliteit bepalen en welke criteria worden daarbij gehanteerd?;

•

De cliënt, de gemeente op behaalde doelen? onafhankelijke toetsing van de
zorgaanbieders op basis van certificering?

2.5. Gemaakte afspraken

Aan het einde van de bijeenkomst worden de volgende afspraken gemaakt:
•

Binnen een paar weken verschijnt er een verslag van de bijeenkomst

•

Er wordt vanuit de deelnemers een werkgroep samengesteld die de 4 (5) thema’s onder
begeleiding van BMP advies nader uitwerken. Dit kunnen ook twee werkgroepen zijn.
Iedere werkgroep komt maximaal 2 maal bij elkaar.

•

Iedereen wordt uitgenodigd creatieve ideeën e.d. te mailen naar Gonnie Poell.
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Bijlage 14 Managersbijeenkomst
Op 28 februari heeft de werkbijeenkomst ‘Transitie Jeugdzorg: Het moet echt anders!’
plaatsgevonden. Uitgenodigd voor deze bijeenkomst waren management en directie van Gastenhof,
BJZ, AMW, Welzijnsinstellingen, Riagg Zuid, Vincent van Gogh, Rubicon, Mutsaersstichting, PGZ,
zeven gemeenten, provincie Limburg, JGZ 0-19 en MEE. Hieronder volgt een impressie.

1. Wat moet fundamenteel anders in de zorg voor jeugd en gezin?
Kernwoorden

Citaten

Preventief, korte lijnen, minder bureaucratie, werken vanuit 1 plan, strakke regie,
integraal, hulp dichtbij huis organiseren, gezin is context, eigen
verantwoordelijkheid, basis versterken, ‘omgaan met’ in plaats van ‘oplossen van’.
“Integraler hulp verlenen, door minder personen en steeds het brede
perspectief op tafel houden, niet alleen het ‘defect’”.
“Hoofdvraag: hoe omgaan met beperking in plaats van deze op willen heffen.
Het gaat om nieuwe balans vinden.”
“Opgave: versterken van de basis van gezinnen, niet alleen focus op
gedetailleerd specialisme gericht op ‘ weer goed krijgen’ of ‘ genezen’.”.

2. Wat betekent dit voor uw organisatie?
Kernwoorden
Citaten

Regie, meer flexibiliteit, netwerk versterken, grenzen vervagen, integrale
benadering.
“Verder versterken van netwerken. Breder kijken en relatie met andere
beleidsterreinen leggen”.
“Deel willen en gaan uitmaken van de integrale benadering van kind en gezin”.

3. Welke kansen en belemmeringen ziet u om de zorg voor jeugdigen echt anders te
organiseren?
Kernwoorden
Citaten

Context meenemen in zorgtraject, bestaande structuren loslaten, gebruik maken
van elkaars expertise.
“De context (gezin en omgeving) moet nog meer meegenomen worden in de
trajectzorg”.
“Bestaande kokerdenken en concurrentiedenken loslaten. Meer gebruik
maken van elkaars expertise/deskundigheid”.

4. Uitgangspunten van Transitie Jeugdzorg zijn: ‘eigen kracht, inzetten netwerk van het gezin,
en verschuiving naar lichtere vormen van zorg’. Werkt uw organisatie aan deze
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uitgangspunten? Zo ja, op welke manier?
Kernwoorden
Citaten

Laagdrempelig aanbod aanbieden, inzet van verschillende methodieken
“het stuk dat zich moet richten op de brede collectiviteit en de bredere
leefomgeving van kinderen moet verder ontwikkeld worden”.
“naast onze 2de lijns specialistische GGZ aanbod, bieden wij ook
laagdrempelige trainingen aan kinderen en ouders waarbij geen duur intake
traject aan vooraf hoeft te gaan”.

5. Wat betekenen de bezuinigingen die met Transitie Jeugdzorg gepaard gaan? Voor uw
organisatie.
Kernwoorden
Citaten

Verdere aanpassing in werkwijze / onzekerheid / onduidelijkheid
“Nog meer vraaggericht werken, het aanbod daarop aanpassen, uitwerken
zorglijn Jongeren in dit licht”.

6. Wat betekenen de bezuinigingen die met Transitie Jeugdzorg gepaard gaan? Voor de
samenwerking met andere organisaties.
Kernwoorden
Citaten

Intensiever / wij in plaats van zij / complementair / gezamenlijke
verantwoordelijkheid / nieuwe vormen van samenwerking
“Die wordt veel intensiever. Daarnaast meer uitgaan van "wij-gevoel"en niet
elkaar als concurrent zien”.
“Meer complementair werken, elkaar opzoeken en grijze gebieden afdekken,
vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, goede afstemming met
ketenpartners.”.

7. Wat betekenen de bezuinigingen die met Transitie Jeugdzorg gepaard gaan? Voor
vernieuwingsmogelijkheden.
Kernwoorden
Citaten

Kans om dingen anders te doen / ruimte voor vernieuwing
“Alle ruimte. Men moet echter open staan om als organisatie een stapje terug
te moeten doen. Dit in het belang van het kind en het gezin”.
“Meer samenwerken met andere partijen, meer kansen om het "anders" te
doen. Client wordt directer en sneller geholpen”.
“Verandering legt druk, geeft vernieuwinskansen”.

8. Wat verwacht u van de gemeenten in het kader van de Transitie Jeugdzorg?
Kernwoorden
Citaten

Kaders stellen, ruimte geven, regie voeren, verbinden, samenwerking stimuleren
“Gemeenten moeten zich niet richten op operationele processen, maar kaders
stellen en zich op regie richten”.
“Op een positieve manier de samenwerking tussen de instellingen stimuleren”.
“Het voeren van de juiste regie, het zich laten informeren door huidige
aanbieders, een goed beeld vormen van aanbod, het opstellen van een
totaalprogramma Jongeren”.
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Do’s en dont’s in het samenspel tussen gemeenten en instellingen
Do’s
- Sturen op kwaliteit en resultaat
- Luister naar de cliënt
- Gemeente neem de lead en draag
daarvoor zorg voor voldoende kennis
- Ontwerp ideale proces, vul dan pas in
- Gemeenten formuleer een zorgvisie op
benodigde schaal
- Kom met meer concrete doelen en
afspraken als gemeenten: creëer ruimte
voor gezamenlijke ontwikkeling (tempo)
- Zoveel mogelijk ruimte voor de
professional
- Vertrouwen in de professional, organisatie,
gemeente en rekenschap
- Aard en omvang problematiek in kaart
brengen
- Regisseur stelt eisen (niet te vrijblijvend)
“beste naar boven halen”
- Hou het simpel!
- Durf te experimenteren
- Verbind 3 d’s + passend onderwijs
- Formuleer gezamenlijk realistische
verwachtingen
- Regie op resultaat
- Blijf leren van elkaar en benut kwaliteit
- Vergeet de ‘informele’ zorg niet
- Keuzes durven te maken (na het gunnen)
- Luister naar de jeugd en de ouders
- Benoem en behoud het goede en je
‘kapitaal’

Don’ts
- Gemeenten moeten niet de concurrentie
aanjagen
- Denk niet vanuit
instellingsbelang/gemeentebelang
- Zonder verborgen agenda’s
- Vergeet het onderwijs niet
- Niet alleen aan financiën denken =
pennywisepoundfoolish
- Geen politieke bemoeienis op casusniveau
- Niet het kind met het badwater weggooien
- Niet alles op het laatste moment m.n. qua
inrichting van de uitvoering
- Niet alleen transitie, zeker ook
transformatie
- Op kleine schaal vormgeven
- Regel het niet dicht!
- Niet sturen op hoe
- Niet (alleen) sturen op geld
- Niet nog meer regels bedenken
- Aan organisatiestructuur vasthouden
- Houd niet vast aan eigen inzichten
- Maak het niet ingewikkeld
- Alle instellingen telkens op laten draaien
- Geen keuzes maken
- Budgetten voor kwaliteit laten gaan
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