
21 voor de jeugd 
Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Voorwoord 
 
Beste medebestuurders, 
 
Onze jeugd, daar zijn we trots op. Die willen wij een wereld overdragen die weer een stukje beter is 
dan die waar wij in leven. Waarin een plek is voor iedereen. Om te werken, te leren, te recreëren; om 
te leven. Heel vaak vindt onze jeugd daarbij zijn eigen weg. Via bestaande voorzieningen, zoals 
school, sportclub, via de kracht van het gezin. Maar dat gaat helaas niet altijd vanzelf. Een deel van 
onze jeugd heeft een zetje of soms zelfs langdurige hulp nodig. Als gemeenten geven we die graag, 
want het gaat om kinderen en jongeren waarvan we willen dat ze mee kunnen doen. 
 
Door de aanstaande overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten wordt onze verantwoordelijkheid 
vele malen groter dan deze was. We krijgen een totaalverantwoordelijkheid voor een gezond 
opgroeien van onze jeugd. Van -9 maanden tot volwassenheid en op elk gebied.  
 
We beseffen dat de jeugdzorg ons past als gemeenten, maar ook veel van ons zal vergen. En om het 
goed te doen, werken we daarom als gemeenten samen. Op subregionaal en regionale schaal. 
Voorzien in basisvoorzieningen en het stimuleren van gezinskracht, zijn zaken die we lokaal prima 
kunnen. Maar als het gaat om bijvoorbeeld de inkoop van hulp, afspraken maken over pleegzorg of 
uitvoering geven aan een rechterlijk besluit... daar kunnen we beter invulling aan geven door samen te 
werken. 
 
Vanuit deze overtuiging is op de schaal van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant reeds met energie 
een aantal stappen doorlopen. Terecht, want met 21 ben je slimmer dan alleen. Deze notitie is daar 
een uitvloeisel van. Bijeen is gebracht op welke aspecten van de jeugdzorg we als gemeenten op de 
schaal van 21 samen moeten koersen. 
 
Op- en afschalen, er is veel over te doen de laatste tijd. Het klopt dat veel jeugdzorgtaken prima lokaal 
en subregionaal opgepakt kunnen worden. Maar mijn oproep is de overdracht van de jeugdzorgtaken 
ook met elkaar op de schaal van 21 te blijven afstemmen. In ieder geval tot 2016. Ik denk dat het 
nodig is, om samen zaken goed te organiseren, te monitoren, om de slimste jeugdzorgregio te zijn. 
Zodat net zoals wij op hun, ook onze jeugd trots kan zijn op ons! 
 
Jasper Ragetlie 
Wethouder jeugd te Deurne en regionaal trekker transitie jeugdzorg 
Twitter: @jragetlie  
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1. Kader 
 
De zorg voor jeugd is in toenemende mate onderwerp van maatschappelijke discussie. De evaluatie 
van de Wet op de Jeugdzorg en de analyse van de parlementaire werkgroep ‘Toekomstverkenning 
Jeugdzorg’ brachten de belangrijkste tekortkomingen van het huidige stelsel in beeld. De conclusie 
luidde: het jeugdzorgstelsel leidt tot te snelle toeleiding naar gespecialiseerde (en dus dure) zorg in 
plaats van versterking van de eigen kracht van gezinnen en normalisatie van veelvoorkomende 
problematiek. Daardoor krijgen kinderen en gezinnen niet tijdig de juiste hulp, stijgen de kosten voor 
het jeugdzorgstelsel aanhoudend en wordt de zorg voor de jeugd onbetaalbaar als er geen structurele 
wijzigingen worden doorgevoerd. 
Het jeugdstelsel wordt dan ook ingrijpend veranderd. De regering heeft een wetsvoorstel gemaakt dat 
voorziet in een decentralisatie waarbij gemeenten per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel 
verantwoordelijk worden voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd en ouders (inclusief de 
gespecialiseerde jeugdzorg). Door deze decentralisatie verwacht de regering dat gemeenten beter in 
staat zijn om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie. 
Ook kan meer worden uitgegaan van de mogelijkheden en de behoeften van de individuele jeugdigen 
en hun ouders. De hoofddoelen van de stelselwijziging zijn dan ook eerdere ondersteuning, zorg op 
maat, stimuleren van eigen kracht en betere samenwerking rond jeugdigen en gezinnen. Dit alles 
wordt vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet.  
 
1.1 Waarom regionale samenwerking? 
De nieuwe taken die vanaf 2015 op ons afkomen plaatsen gemeenten in het hart van het jeugdbeleid 
en brengen daardoor tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het gaat hierbij niet 
alleen om het verleggen van de bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar vooral ook om de opbouw van 
een nieuw inhoudelijk fundament voor de hulp en ondersteuning aan jeugd binnen hun sociale 
context. Daarbij staan we voor de niet geringe opgave om de preventieve kant zó te organiseren dat 
de vraag naar (dure) specialistische zorg afneemt. Sinds lange tijd werken de 21 gemeenten in 
Zuidoost- Brabant samen op het gebied van jeugdbeleid. Zeker voor de meer specialistische taken is 
het efficiënter en logisch dat gemeenten op regionaal niveau expertise bundelen en inkoopkracht 
versterken. Veel partners waarmee gemeenten (moeten gaan) samenwerken, opereren reeds op 
regionale schaal. Ook zullen gemeenten zich moeten verhouden tot andere samenwerkingsverbanden 
op het terrein van de andere decentralisaties of passend onderwijs. Rekening houdend met de lokale 
verschillen, zijn de wethouders jeugd(zorg) van de 21 gemeenten van mening dat samenwerken bij 
het voorbereiden op het transformeren van de jeugdzorg, meerwaarde biedt. Om de samenwerking in 
dit kader verder vorm te geven is een regionaal strategische agenda opgesteld. Deze zal inzicht 
verschaffen in welke elementen van de zorg voor jeugd een lokale verantwoordelijkheid worden en 
welke elementen in gezamenlijkheid ontwikkeld zullen worden.  
 
1.2 Uitgangspunten 
Sinds eind 2010 trekken de 21 gemeenten, naast de lokale ontwikkelingen van de transitie jeugd, 
gezamenlijk op. In 2011 zijn gezamenlijk inhoudelijke uitgangspunten gedefinieerd. In 2012 is ter 
inspiratie een functioneel model ontworpen op basis waarvan de afzonderlijke gemeenten/ subregio’s 
hun beleid verder vormgeven: 
1. Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor het opgroeien en de opvoeding van hun 

kinderen. Dit vraagt een constante inspanning van ouders. 
2.  De samenleving heeft een inspanningsverplichting om ouders aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheden en helpt daarbij. 
3.  De leefomgeving van het kind (wijk, school, vrije tijd) is het fundament bij het opgroeien en de 

ontwikkeling van kinderen. 
4.  De nadruk ligt op normaliseren en niet op problematiseren. 
5.  Opvoeden is normatief, bij risico’s wordt ingegrepen. 
6.  Hulp die geboden wordt is gericht op herstel van het normale leven van kind en gezin. 
7.  Ondersteuning moet gericht zijn op het versterken van de eigen kracht en die van de omgeving 

(familie, wijk, school). 
8.  Hulp wordt ingeroepen in de natuurlijke leefomgeving, het kind wordt niet doorverwezen. 
9.  Eén kind, één gezin, één plan, één coördinator.  
 
De genoemde uitgangspunten en het functioneel model zijn gebaseerd op het WrapAround Care 
model voor jeugdigen en gezinnen met meervoudige problematiek. Dit model staat voor een werkwijze 
waarbij een ‘generalist’, op basis van het gezinsplan, praktische vraaggerichte ondersteuning biedt in 
het gezin en andere noodzakelijke ondersteuning organiseert rondom het gezin. De generalist 
activeert de eigen kracht en het sociale netwerk van het gezin.  
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1.3. Opdracht 
Het portefeuillehoudersoverleg van september 2012 heeft de regionale werkgroep transitie jeugd de 
opdracht gegeven deze regionale agenda uit te werken. Dit is in drie projectgroepen opgepakt. 
 
De opdracht aan de projectgroepen is vertaald naar de volgende onderzoeksvragen: 
 Wat is er nog aan specialistische hulp nodig na 2014? 
 Hoe ziet deze zorg eruit? 
 Welke afspraken zijn nodig om specialistische zorg in te zetten? 
 Wat is de route van de cliënt tot specialistische zorg? 
 Welke afspraken moeten gemaakt worden m.b.t. de inkoop van specialistische zorg? 
 Op welke manier geven we invulling aan de “expertpool”? 
 Hoe ziet de bovenlokale samenwerking op de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, 

jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, steunpunt huiselijk geweld, Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling en de Kindertelefoon eruit? 

 Hoe gaat deze zorg eruit zien (organisatorisch, wat betreft aansturing en bovenlokale 
samenwerking) en hoe sluit deze in de toekomst aan op structuren buiten de jeugdzorg? 

 Op welke schaalgrootte kunnen de bovenstaande taken worden georganiseerd? 
 Welke bovenlokale afspraken moeten hiervoor worden gemaakt? 
 Wat zijn de verschillende vormen van bekostiging?  
 Hoe ziet de huidige bekostiging van jeugdhulp eruit?  
 Welke financiële risico’s lopen gemeenten en op welke manier kan een solidariteitsbeginsel 

worden vormgegeven om deze risico’s te verminderen?  
 Hoe kan regionaal organisatorisch invulling worden gegeven aan de samenwerking voor inkoop 

en sturing van zorg?  
 
1.4 Leeswijzer 
Voor de uitwerking van de strategische agenda is opdracht gegeven aan drie projectgroepen, die 
bemenst zijn met ambtelijk vertegenwoordigers vanuit de betrokken gemeenten in Zuidoost-Brabant. 
Alle subregio’s uit Zuidoost-Brabant waren in de drie projectgroepen vertegenwoordigd. De 
projectgroepen zijn elk aan de slag gegaan met een onderzoeksopdracht, waarvan het resultaat wordt 
gepresenteerd in de voorliggende notitie.  
 
In hoofdstuk 2 worden niveaus van samenwerking tussen gemeenten onderscheiden. Daarnaast 
wordt beschreven wat de uitgangspunten zijn op het gebied van deze samenwerking. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de inrichting van de basisondersteuning beschreven. Onderdelen daarvan zijn de 
verschillende vormen van generalistenteams, de uitgangspunten voor de ondersteuning van de 
jeugdige en het gezin en de toegang tot specialistische zorg. 
 
In hoofdstuk 4 leest u over de inrichting van specialistische zorg vanaf 2015. De specialistische zorg 
moet vanaf 2015 meer op maat worden aangeboden.  
 
In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd waarom een systeem van risicospreiding tussen gemeenten bij enkele 
(zeer dure) zorgvormen noodzakelijk is, en wordt een voorstel gedaan voor een dergelijk systeem. 
 
Hoofdstuk 6 tenslotte geeft een opsomming van de beslispunten en tevens een vernieuwde 
strategische agenda. 
 
Hierna vindt u nog een aantal bijlagen waarin de wettelijke taken waarop moet worden samengewerkt 
en de financiële overwegingen.   
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2. Vormen van samenwerking 
 
Zoals reeds eerder is vastgesteld door de gemeenten in Zuidoost-Brabant is het uitgangspunt voor 
gezamenlijkheid lokaal wat lokaal kan en regionaal waar nodig. Gemeenten maken zelf de keuze welk 
onderdeel van de jeugdzorg lokaal, danwel subregionaal danwel regionaal wordt opgepakt. Als 
besloten wordt samen te werken op regionale schaalgrootte, betekent dit nog steeds zoveel mogelijk 
lokale uitvoering.  
 
Samenwerking tussen gemeenten kan variëren van het uitsluitend gezamenlijk vaststellen van 
beleidsmatige uitgangspunten tot complete gezamenlijke inkoop waarbij al dan niet risicospreiding 
wordt gehanteerd. We onderscheiden in dit kader onderstaande vijf niveaus van samenwerking, met 
een oplopende schaal van intensiteit (1= minst intensieve vorm van samenwerking, 5= meest 
intensieve vorm van samenwerking). De verschillende niveaus van samenwerking staan echter niet 
geheel los van elkaar. Bijvoorbeeld: wanneer ervoor wordt gekozen om in gezamenlijkheid in te kopen 
onder één contract, is het noodzakelijk dat hiervoor ook beleidsmatige-, operationele - en 
product/prijs- afspraken worden gemaakt.  Voor verschillende zorgvormen kan voor een andere wijze 
van samenwerking worden gekozen. 
 
1. Procesmatig 
De verschillende gemeenten gaan samen het transformatieproces in om te komen tot een gewijzigd 
jeugdzorgstelsel. Op basis hiervan wordt duidelijk welke keuzen lokaal/subregionaal gemaakt moeten 
worden. Het kan zijn dat dit leidt tot gezamenlijke regionale beleidsuitgangspunten, welke lokaal 
worden uitgewerkt. 
 
2. Product/prijs afspraken 
De gemeenten in de (sub)regio stellen in gezamenlijkheid een ‘productenboek’ samen, met daarin een 
omschrijving van de verschillende producten, kwaliteitscriteria en bijbehorende normprijzen.  
Eventueel kan dit met een modelovereenkomst: De gemeenten in de (sub)regio stellen dan 
gezamenlijk een standaardovereenkomst op, die allen afzonderlijk zullen gebruiken voor het inkopen 
van de gewenste zorgproducten bij een zorgaanbieder.  
 
3. Gezamenlijke inkoop 
De gemeenten in de (sub)regio sluiten in gezamenlijkheid één contract af met een bepaalde 
zorgaanbieder voor het leveren van bepaalde zorgproducten.  
 
4. Gezamenlijke inkoop met volumegarantie voor instellingen 
De gemeenten in de (sub)regio sluiten in gezamenlijkheid één contract af met een bepaalde 
zorgaanbieder voor het leveren van bepaalde zorgproducten, waarbij tevens een volumegarantie 
wordt afgegeven richting de zorgaanbieder.  
 
5. Gezamenlijke inkoop met risicospreiding 
De gemeenten in de (sub)regio financieren gezamenlijk een bepaald volume aan eenheden jeugdzorg 
en kunnen vervolgens allemaal gebruik maken van dit totaal volume afhankelijk van de behoefte/vraag 
in dat jaar. Vooraf wordt bepaald welke vormen van zorg/eenheden er gezamenlijk ingekocht worden, 
dus waarvoor de risicospreiding zal moeten gelden. In hoofdstuk 5 wordt dieper op dit niveau 
ingegaan. 
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3. Basisondersteuning op orde 
 

Beslispunten: 
1.  Iedere gemeente in Zuidoost-Brabant beschikt op 1 januari 2015 over generalistisch werkende 

teams en heeft afspraken gemaakt over de toegang tot specialistische jeugdzorg en de 
consultatierol hierin van specialisten.  

 
Beslispunt vervolgopdracht: 
1.  Een regionale werkgroep ontwikkelt een voorstel om te komen tot afspraken met (huis)artsen, 

1
e
 lijnsGGZ praktijken en zorgverzekeraars over de inzet van zorg en aansluiting bij lokale 

generalistenteams. In dit voorstel wordt ingegaan op de schaalgrootte waarop deze afspraken 
tot stand moeten komen. 

 

Om goed samen te kunnen werken, is een goed georganiseerde (lokale) basisstructuur belangrijk. Alle 
gemeenten en subregio’s gaan aan de slag met generalistische teams. Waar nodig wordt 
specialistische zorg ingekocht. De mate waarin deze specialistische zorg nog aangeboden en 
ingekocht moet worden, hangt af van de lokale inrichting van de generalistische teams. Hierbij is het 
uitgangspunt om de zorg zoveel mogelijk dichtbij het gezin te organiseren, waarbij uitgegaan wordt 
van eigen kracht van de jongere en het gezin. Niet de problematiek is leidend, maar de mate van 
zelfredzaamheid van het gezin. Ondersteuning in de thuissituatie en op een breder gebied moet ertoe 
leiden dat er (op termijn) minder specialistische zorg nodig is. 
 

3.1  De jeugdige en het gezin 
De jeugdige en het gezin staan centraal. Het uitgangspunt is dat het gezin zelf de regie voert over zijn 
eigen leven en hierin verantwoordelijkheid neemt. Het kan zijn dat het gezin op sommige terreinen 
en/of in bepaalde levensfasen onvoldoende zelf deze regie kan nemen, onvoldoende zelfredzaam is, 
waardoor een beroep wordt gedaan op ondersteuning/hulp. Hierbij staat niet de beperking en de 
problematiek centraal, maar de mate waarin de jeugdige en het gezin ondersteuning nodig heeft om 
zelfredzaam te zijn. Ondersteuning/hulp is er dan ook altijd op gericht om deze eigen kracht te 
versterken en de regie zoveel mogelijk bij het gezin te laten. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van het sociaal netwerk van de jeugdige en het gezin. Waar nodig is de inzet van 
professionals erop gericht om dit netwerk te versterken. Dit betekent een duidelijke accentverlegging 
van de huidige hulpverlening, welke toch nog veel gericht is op het overnemen van de 
verantwoordelijkheid van het gezin. De professional zou er in feite altijd op gericht moeten zijn om 
zichzelf overbodig te maken. 
 
3.2 Lokale/subregionale organisatie generalistenteams 
Vanaf 1 januari 2015 zullen alle gemeenten beschikken over generalistenteams. Het generalistenteam 
is vanuit verschillende disciplines samengesteld en werkt generalistisch en gebiedsgericht.  
 
Het is een lokale of subregionale verantwoordelijkheid om generalistenteams te formeren en te 
bepalen welke taken er precies bij deze generalistenteams liggen. Diverse gemeenten binnen 
Zuidoost- Brabant hebben hiermee al een start gemaakt en daarbij valt op dat er nogal wat keuzes 
gemaakt moeten worden. 
Zo kan gekozen worden voor generalistenteams met een breed terrein van expertise op zowel lichte 
als zware problematiek, enkelvoudige als meervoudige problematiek. Ook kan een gemeente kiezen 
voor een team dat zich met name richt op de complexe gezinssituaties, zodat de ondersteuning bij 
enkelvoudige vragen buiten het team moeten worden opgepakt. Een volgende vraag die gemeenten 
zich zullen moeten stellen is of de teams zich richten op jongeren in gezinssituaties of ook aan de slag 
gaat met andere doelgroepen (bijv. ouderen)

1
. 

 
De keuzes die lokaal of subregionaal worden gemaakt bepalen welke expertise nodig is in het team 
én welke ambulante (specialistische) expertise en zorgvormen bij andere instellingen ingekocht zullen 
worden. Zie bijlage 1 voor de afwegingen die in dit kader gemaakt zullen moeten worden.  
 
 
 
 

                                                 
1 In deze notitie beperken wij ons tot zorg aan jeugdigen in gezinnen en dus niet op de volledige 0-100 doelgroep waar een aantal 
gemeenten voor kiezen. 
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3.2.1 Wat doet een generalistenteam? 
Een generalist kijkt samen met de jongere/het gezin op welke terreinen de jeugdige/het gezin 
onvoldoende zelfredzaam is en ondersteuning nodig heeft. De eerste afweging daarbij is hoe het 
gezin kan worden versterkt in hun eigen kracht en wat het netwerk rondom het gezin hierin kan 
betekenen. 
 
De generalist wordt beschreven als een professional die samen met het gezin naar alle 
levensdomeinen kijkt, een gezinsplan opstelt, de in te zetten zorg regisseert en deze (gedeeltelijk) zelf 
uitvoert. De generalist wordt ook wel de expert van het gewone leven genoemd en is erop gericht om 
mensen te ondersteunen bij het normale leven of het herstel daarvan. De generalist werkt altijd in een 
team van generalisten. De algemene kenmerken van generalisten zijn

2
: 

 

 Ze hebben een brede deskundigheid (lichte professionele kennis en competenties op breed 
terrein) én een breed handelingsrepertoire; 

 Ze maken altijd integrale afwegingen; 

 Ze kunnen afgewogen handelen tussen domeinen; 

 Ze blijven altijd vinger aan de pols houden.  
 
Het gezin is eerst verantwoordelijk, waar nodig of wenselijk is de generalist (mede-) verantwoordelijk 
en het eerste aanspreekpunt (naast of samen met gezin) voor andere hulpverleners. In het proces van 
de ondersteuning van een gezin is de generalist van begin tot eind betrokken, heeft de generalist de 
mogelijkheid specialistische expertise te betrekken, heeft hij het overzicht over de in te zetten 
(specialistische) zorg, maar verleent in het gezin de benodigde ondersteuning en begeleiding zoveel 
mogelijk zelf. De generalist fungeert als coach (begeleiding) van het gezin, als regisseur (inschakelen 
van specialisten) en als aannemer (regelen en doen).  
 

Het is duidelijk dat er een grote verantwoordelijkheid, vertrouwen en mandaat bij de generalistische 
teams komt te liggen. Dit betekent dat de teams voldoende expertise/deskundigheid op een breed 
terrein moeten hebben en dat het team er gezamenlijk verantwoordelijk voor is dat deze 
deskundigheid op peil blijft. De professionals in het team kennen bovendien goed de grenzen van het 
eigen kunnen en schakelen op tijd consultatie en expertise van anderen in. 
 

3.3 Toegang  
Vanaf 1 januari 2015 wordt de toegang tot jeugdzorg op een andere wijze worden vormgegeven. De 
exacte kaderstelling rondom de toegang van jeugdzorg in de toekomst is nog onduidelijk. De 
definitieve wettekst is nog niet beschikbaar en de verwachting is dat er nog de nodige wijzigingen met 
betrekking tot de toegang worden doorgevoerd. Echter, naar verwachting zullen de onderstaande 
medici en instanties de bevoegdheid hebben om de verscheidene vormen van jeugdzorg in te kunnen 
zetten: 

 Huisarts 

 Medisch specialist 

 Jeugdarts 

 Jeugdreclassering en jeugdbescherming 

 Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) 
Daarnaast kan de gemeente bepalen welke overige professionals vormen van jeugdzorg kunnen 
inzetten. Dit zullen in ieder geval de generalistische teams zijn.  
 
Organisatie van toegang  
De organisatie van de inzet van specialisten, ten behoeve van consultatie en diagnose en onderzoek 
is afhankelijk van de werkwijze van het lokale generalistenteam. Dat betekent dat afspraken maken 
met specialistische instellingen over de inzet van specialisten ten behoeve van consultatie en 
diagnose/onderzoek een lokale of subregionale aangelegenheid is. Het is niet nodig/wenselijk hier 
regionale afspraken over te maken, aangezien uiteindelijk iedere gemeente in dit voorstel 
verantwoordelijk is en blijft voor de eigen inzet van zorg en de financiering hiervan. Gemeenten 
kunnen er wel voor kiezen om in het kader van efficiency hierover subregionale afspraken te maken. 
 
 
 
 

                                                 
2Bron: Scholte, Sprinkhuizen & Zuithof (2012) 
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3.3.1 Toegang door medici 
Om het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één coördinator’ in de praktijk te kunnen waarmaken en om 
de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van budgetbeheer adequaat te kunnen 
uitvoeren, is het voor gemeenten van groot belang om afspraken te maken met bovenstaande medici 
en instanties. Op deze manier kan worden voorkomen dat bijvoorbeeld zowel de huisarts als het 
generalistisch team via verschillende wegen en zonder elkaars medeweten jeugdhulp inschakelen.  
 
Er zullen afspraken gemaakt moeten worden met medische specialisten en huisartsen over de inzet 
van specialistische jeugdzorg en de afstemming met de lokale / subregionale generalistenteams. Er 
wordt getracht om eerstelijnspsychologenpraktijken te betrekken, om hen meer onderdeel te maken 
van één gezin één plan. Ook is het goed zorgverzekeraars te betrekken, omdat zij financiers zijn van 
medisch specialisten, huisartsen en eerstelijnspsychologen. Welke afspraken er exact gemaakt 
dienen te worden, is afhankelijk van de lokale / subregionale situatie en het wettelijk kader. 
 
Afspraken met jeugdreclassering/ jeugdbescherming en AMHK komen terug in paragraaf 4.2. 
 
3.3.2 Inzet zorg door generalistische teams  
Er kunnen grofweg drie varianten worden onderscheiden van de manier waarop een generalistisch 
team specialistische zorg in kan zetten: 
 
Variant 1; Consultatie facultatief 
De generalist, die specialistische zorg kan inzetten, kan een specialist om advies vragen wanneer hier 
behoefte aan is. Het vragen van advies is niet verplicht.  
 
Variant 2; Consultatie verplicht 
De generalist moet een specialist om advies vragen voordat de specialistische zorg kan worden 
ingezet. De uiteindelijke beslissing tot het inzetten van specialistische zorg ligt bij de professional. 
 
Variant 3; Vooraf toestemming vragen 
De beslissing tot het inzetten van zorg ligt bij (een gemandateerd persoon van) de gemeente. De 
generalist onderzoekt welke zorg ingezet zou moeten worden. In dit onderzoek moeten er specialisten 
geconsulteerd worden om te komen tot een voorstel met betrekking tot de best passende zorg. Op 
deze manier wordt geborgd dat er een gedegen afweging plaatsvindt over de inzet van (zware) 
specialistische zorg. 
 
Per zorgvorm zal vastgesteld moeten worden welke variant van mandaat geldt. Dit is een afweging 
welke lokaal of subregionaal gemaakt kan worden. 
 
3.4 Verschillende rollen van de specialistische zorg 
Uit het voorgaande is af te leiden dat de specialist verschillende rollen heeft ten opzichte van de 
generalistische teams en andere verwijzers: 

 Consultatie: Dit kan zijn advies aan de generalist/professional ten behoeve van eigen 
professioneel handelen, maar kan ook zijn advies over de in te zetten specialistische zorg. 
Daarnaast kan een specialist nodig zijn bij een casusoverleg, georganiseerd door de 
generalist; 

 Stellen van diagnose / onderzoek; 

 Behandeling (als onderdeel van het uit te voeren gezinsplan): dit is vaak gekoppeld aan 
diagnose/onderzoek. 
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4. Specialistische zorg voor jeugd vanaf 2015 
 

Beslispunten: 
1. Instemmen met voorstel voor niveau regionale samenwerking per zorgvorm (overzichtstabel 

paragraaf 4.3).  
2. De jeugdbescherming / jeugdreclassering wordt ingekocht bij één gecertificeerde instelling 

voor de regio Zuidoost-Brabant. 
3.  De jeugdbeschermer / jeugdreclasseerder vervult een tandemfunctie met de generalist in het 

gezin, welke inhoudelijke hulp levert. De jeugdbeschermer / jeugdreclasseerder geeft samen 
met de generalist het plan van aanpak vorm en is toezichthouder. 

 
Beslispunten voor vervolgopdracht: 
1.  Een regionale werkgroep ontwikkelt samen met zorgaanbieders een voorstel over hoe het 

specialistische aanbod op maat kan worden aangeboden. 
2.  Een regionale werkgroep werkt op basis van de overzichtstabel in paragraaf 4.3 een voorstel 

uit voor de vormgeving van de samenwerking per zorgvorm. 
3. Een regionale werkgroep ontwikkelt een voorstel op het raakvlak transitie jeugdzorg/(passend) 

onderwijs. Zij doen een voorstel over hoe vanaf 2015 dagbehandeling moet worden 
vormgegeven met daarbij het gewenste niveau van regionale samenwerking. Daarbij is het 
nodig om inzicht te hebben in de huidige vormen en de financiering hiervan. 

4.  Een regionale werkgroep werkt een voorstel uit voor een integrale regionale crisisdienst voor 
jeugdigen op schaal van Zuidoost-Brabant. 

5.  Een regionale werkgroep doet een voorstel voor het nieuwe regionale meldpunt AMHK op 
schaal van Zuidoost-Brabant, waarbij nadrukkelijk de afstemming met de WMO wordt gezocht. 

 
De wijze van vormgeving van de basis/de lokale generalistische teams is bepalend voor de behoefte 
aan bepaalde vormen van specialistische zorg. In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de wijze 
waarop specialistische zorg vanaf 2015 meer op maat zal worden aangeboden. Daarna wordt 
ingegaan op de verschillende specialistische zorgvormen die vanaf 2015 bestaan en hoe deze 
vormgegeven worden. 
 
4.1  Specialistische zorg op maat 
Het werken met generalistische teams heeft consequenties voor de inzet van specialistische zorg. De 
vormen van zorg die specialistisch worden ingekocht staan ten dienste van het door de generalist 
opgestelde gezinsplan. Dit betekent dat de betrokken professionals (en instellingen) zich conformeren 
aan de concrete doelstellingen opgesteld in het gezinsplan. Wel zijn ze ieder verantwoordelijk voor de 
uitvoering van hun deel daarin. Dit betekent dat de specialistische zorg maatwerk is en in principe ook 
altijd tijdelijk van aard is (behalve in VG-sector).  
 
Volwassenenzorg  
Generalisten gaan aan de slag in en met het gezin. Met name bij gezinnen met multiproblematiek kan 
het vóórkomen dat ouders zelf ook zorg ontvangen of moeten ontvangen. Het is aan het 
generalistenteam om een zo goed mogelijke afstemming te zoeken met andere zorgverleners. Dit is 
vooral belangrijk bij de GGZ en (L)VG-zorg omdat de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp wel wordt 
overgedragen naar de gemeente, maar de volwassen (L)VG en GGZ-zorg niet. In een gezinsplan is 
gepaste zorg voor de ouders ook een belangrijk onderdeel. 
 
Cultuur verandering; dienstbaar  
Er wordt een andere opstelling van de specialisten gevraagd, dit vergt een cultuurverandering. De 
specialist is dienstbaar aan het gezinsplan. De zorg draagt bij aan een doel in het gezinsplan, de 
specialisten conformeren zich aan de doelstellingen die hierin beschreven zijn. Wel is de specialist 
verantwoordelijk voor de uitvoering van een deel hierin. De houding moet zijn dat de specialist helpt bij 
uitvoering van het gezinsplan. De generalist houdt de regie, bewaakt de voortgang en bewaakt dat het 
gezinsplan voorop blijft staan. De generalist moet in kunnen schatten wanneer er consultatie nodig is 
om de juiste zorg te bepalen. Hiervoor moet hij realistisch zijn over zijn eigen capaciteit, zowel in tijd, 
deskundigheid als vaardigheid. Dit vraagt een groot vermogen tot reflectie.  
 
Resultaat en vraaggericht  
Zoals aangegeven is in het nieuwe stelsel het gezinsplan leidend. De specialistische zorg wordt 
resultaat- en vraaggericht, en dienend aan het gezinsplan, geboden. De generalist monitort de 
voortgang van de specialistische zorg en de bijdrage daarvan aan het gezinsplan. Van de specialist 
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wordt verwacht dat hij de zorg op de vraag/ het gezin afstemt en dat de zorg dichtbij de cliënt wordt 
uitgevoerd (bij voorkeur in de thuissituatie). Het specialistisch aanbod zal flexibeler ingezet worden. 
Bijvoorbeeld: een uit huis geplaatst kind dat alleen in de weekenden of doordeweeks uit huis is.  
 
Overstijgende doelgroepen/ sectoren 
Veel vormen van specialistische zorg worden vanuit verschillende sectoren (jeugdzorg, (L)VG, GGZ) 
aangeboden. De vraag is of dit een effectieve en goede manier van werken is. Sommige vormen van 
zorg (zoals de ambulancedienst bij crisis en begeleiding bij autisme) moeten sectoroverstijgend 
georganiseerd worden. Zo bundelen we expertises, krachten en financiële middelen. 
 
4.2 Vormen van gespecialiseerde jeugdzorg 
Een deel van de huidige specialistische zorg voor jeugd zal, onafhankelijk van de wijze van de 
organisatie van het lokale generalistische team, zeker ook in de toekomst specialistisch worden 
aangeboden. Het is de uitdaging om het generalistenteam zo te organiseren dat het volume van deze 
specialistische zorg zal afnemen, wat niet wegneemt dat deze zorgvormen nooit helemaal zullen 
verdwijnen. Het uitgangspunt blijft: lichte zorg waar mogelijk en zware zorg waar nodig.  
 
In de concept jeugdwet is opgenomen dat gemeenten voor een beperkt aantal onderdelen van de 
decentralisatie jeugdzorg moeten komen tot verplichte bovenlokale samenwerking. Dit betreffen de 
taken op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg, een meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Kindertelefoon. Ook zijn er vormen van jeugdzorg die 
weliswaar niet wettelijk bovenlokaal moeten worden aangepakt, maar die door gemeenten vanuit 
financieel en bestuurlijk opzicht niet afzonderlijk zijn uit te voeren omdat ze voor een kleine, complexe 
doelgroep zijn. Dit betreft vormen van intramurale en/of zeer specialistische zorg. De VNG adviseert 
gemeenten om bij de bovenlokale afspraken rekening te houden met bestaande regionale 
samenwerkingsverbanden en met voldoende schaalgrootte.  
Hieronder zullen we beargumenteren welke schaalgrootte wenselijk wordt geacht voor de bovenlokale 
uitvoering van de verschillende taken. We maken hierbij onderscheid tussen drie schaalniveaus: 
Lokaal (niveau van de eigen gemeente), Subregionaal (een combinatie van enkele gemeenten) en 
Regionaal (Zuidoost- Brabant (21 gemeenten). Voor de besluitvorming is met name het laatste 
regionaal niveau van belang. 
 
We onderscheiden in de nieuwe situatie grofweg de volgende vormen van gespecialiseerde 
jeugdzorg: 

1. Ambulante zorg aan kind en gezin 
2. Dagbehandeling  
3. Dag- en nachtbehandeling 
4. Toezicht en rechterlijke macht: jeugdbescherming en jeugdreclassering 
5. Speciale producten 

In deze paragraaf lichten we bovenstaande zorgvormen toe (zonder uitputtend te zijn in voorbeelden) 
en doen we per zorgvorm een voorstel voor de intensiteit van regionale samenwerking (vijf 
samenwerkingsniveaus zijn in hoofdstuk twee toegelicht). 

 
1. Ambulante zorg aan kind en gezin 
Naar verhouding maakt het grootste deel van de huidige jeugdzorgcliënten (+/- 70%) gebruik van 
ambulante zorg. Hieraan wordt echter “slechts” 20-30% van het totale jeugdzorgbudget besteed.  
 
Vanaf 2015 zal een groot deel van de huidige ambulante hulp vanuit de generalistische teams 
geboden worden. Afhankelijk van de keuzes die lokaal/subregionaal gemaakt worden zullen sommige 
vormen van zorg wel/niet door specialistische instellingen geleverd blijven worden. Ook het volume 
van de afname van ambulante specialistische zorg wordt bepaald door de vormgeving van je lokale 
generalistische teams. Een aantal vormen van ambulante zorg zal zeker specialistisch aangeboden 
blijven worden. Het gaat dan om diagnosticeren, uitvoeren van onderzoeken, therapieën, 
behandelingen en bepaalde groepsgerichte programma’s. Het kan ook gaan om langdurige 
begeleiding. Het is van belang dat iedere gemeente eind 2014 helder heeft welke zorg vanuit het 
generalistenteam geboden kan worden en welke ambulante specialistische zorg moet worden 
ingekocht. 
 
Gewenst niveau van regionale samenwerking 
 2: Product/prijsafspraken met grote instellingen, waarbij lokaal bepaald wordt welke en hoeveel zorg 
al dan niet wordt ingekocht.  
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2. Dagbehandeling 
Het gaat hier om voorzieningen ten behoeve van kinderen van 0 tot 18 jaar met ernstige of dreigende 
ontwikkelings- en gedragsproblemen al dan niet met een medische component. Het betreft 
voorzieningen, waarbij kinderen niet kunnen deelnemen aan reguliere “dagbesteding”, zoals de 
reguliere kinderopvang en/of basisschool. Hierbij kan gedacht worden aan een Medisch 
Kinderdagverblijf, naschoolse opvang LVG doelgroep of een voorschoolse groep voor kinderen met 
(L)VG problematiek. Deze vormen van zorg hebben een nauwe relatie met passend onderwijs. 
Kinderen die in deze voorzieningen behandeld worden, wonen thuis en zijn overdag (gedeeltelijk) bij 
de dagbehandeling. 
 
Er is momenteel te weinig zicht op welke vormen van dagbehandeling er in de regio bestaan en onder 
wiens verantwoordelijkheid (financiering) deze vormen van dagbehandeling vallen. Er ligt een 
uitdaging om, ook gezien de ontwikkelingen van passend onderwijs, kinderen zoveel mogelijk te laten 
deelnemen aan het “normale”, reguliere kinderdagverblijven, onderwijs etc. Het voorstel is een 
regionale werkgroep de opdracht te geven na te gaan welke vormen van zorg in het huidige systeem 
hieronder te scharen zijn, hoe de verantwoordelijkheid hiervoor nu en in de toekomst geregeld is en te 
komen tot een voorstel hoe hierin een reductie aan te brengen. Dit zal een gezamenlijke werkgroep 
zijn met collega’s en partners actief binnen de ontwikkeling van passend onderwijs. 
 
3. Dag- en nachtbehandeling 
Er zijn kinderen die om verschillende redenen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Het kan zijn dat 
ouders vrijwillig meewerken aan een uithuisplaatsing van kinderen, maar er zijn ook situaties waarbij 
de rechter bepaalt dat een kind niet thuis kan wonen omdat de opvoedsituatie thuis niet veilig genoeg 
wordt geacht. In circa de helft van de gevallen gaat het om de uitvoering van een rechterlijke 
uitspraak.  
Er zijn verschillende vormen van dag- en nachtbehandeling voor uithuisgeplaatste kinderen: 
 
a) Pleegzorg  
Dit is de meeste wenselijke situatie voor kinderen, die aansluit bij het gewone leven, waarbij kinderen 
opgroeien in een gezinssituatie. Daarnaast is dit de goedkoopste variant (een gewone pleegzorg-
plaats kost in de huidige jeugdzorg ca. €25.000. Hierbij valt een onderscheid te maken tussen:  
- netwerkplaatsing (bij familie/vrienden van eigen ouders, landelijk is ondervonden dat dit in 50% van 
de situaties mogelijk is); 
- bestandplaatsing normaal (plaatsing bij een geselecteerd vrijwillig pleeggezin). 
- bestandplaatsing gespecialiseerd. Plaatsing bij een geselecteerd vrijwillig pleeggezin waarbij 
aanvullende hulp noodzakelijk is (deze variant kost in het huidige systeem ca. €37.000 per jaar).  
Een professionele instelling verzorgt de werving/matching en begeleiding van pleeggezinnen.  
 
Dit is nu regionaal georganiseerd en het is wenselijk dit ook in de toekomst te blijven doen, om te 
beschikken over voldoende expertise en voldoende pleeggezinnen voor het maken van de juiste 
matches. 
 
b) Gezinshuizen 
Het gaat hier om professionele begeleiding in de setting van een gezin, waarbij meerdere 
uithuisgeplaatste kinderen in een gezin kunnen worden opgevangen (kostenindicatie gezinshuis 
binnen provinciale jeugdzorg €45.000,- per jaar); 
 
Ook dit zal in de toekomst, gezien de geringe aantallen regionaal georganiseerd blijven. 
 
c) Open intramurale voorzieningen.  
Het gaat hier om residentiële voorzieningen al dan niet voor specifieke doelgroepen. Voorbeelden 
hiervan in de regio zijn voorzieningen van de Combinatie en BJB (vanuit provinciale jeugdzorg), maar 
ook voorzieningen van GGZE, Herlaarhof en Lunetzorg. 
Kinderen worden begeleid en opgevangen door professionals, met mogelijkheden voor behandeling. 
(Een jeugdzorgplek kost ca. € 50.000,-, een GGZ plek ca. € 80.000,- per jaar). 
 
d) Gesloten intramurale voorzieningen 
Hierbij gaat het om gesloten jeugdzorg (zogenaamde Jeugdzorg plus) of een gesloten (forensische) 
GGZ plek, zoals Catamaran. Dit is een vorm van zorg en behandeling voor jongeren met ernstige 
gedragsproblemen of ter bescherming van een ernstige onveilige situatie, die veelal bij machtiging van 
de kinderrechter worden geplaatst in een gesloten omgeving (kostenindicatie jeugdzorg plus: 
€150.000,- per jaar). 
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Het is nog niet duidelijk of deze vormen van gesloten jeugdzorg tot de verantwoordelijkheid van 
gemeenten gaan behoren, of dat deze vormen van zorg nog landelijk ingekocht blijven worden. Naar 
waarschijnlijkheid blijven deze gesloten instellingen bij het rijk. 
Er bestaan momenteel 14 gesloten jeugdzorginstellingen. In het huidige systeem wordt de gesloten 
jeugdzorg ingekocht voor de hele regio Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland).  
 
Gewenst niveau van regionale samenwerking dag- en nachtbehandeling 
5. Gezamenlijke inkoop met risicospreiding 
 
Om diverse redenen is het wenselijk om regionaal intensief samen te werken bij deze vormen van 
zorg: 

 in de wet is bepaald dat bovenlokale samenwerking bij de inkoop van intramurale 
voorzieningen nodig is 

 vanwege de specifieke deskundigheid zijn de kosten van deze opvang hoog. Door 
gezamenlijke inkoop is er meer draagkracht. De hoge kosten voor de 24-uurs zorg en de 
benodigde expertise kunnen dan door de gemeenten gezamenlijk worden opgebracht. Van 
belang is wel dat ook afstemming wordt gezocht met omliggende regio’s op het gebied van 
inkoop.  

 Om fluctuaties in de vraag naar dure zorg op te kunnen vangen is financiële ruimte 
noodzakelijk. Calculaties laten zien dat die ruimte er alleen is als gemeenten samenwerken. 
Huidige specialisten en aanbieders van residentiële jeugd- en opvoedhulp zijn veelal ook 
(boven)regionaal georganiseerd. 

 Bij een rechterlijke uitspraak om uithuisplaatsing, is een gemeente verplicht om de intramurale 
zorg te leveren. 

 Om administratieve lasten te verminderen en de onderhandelingspositie te versterken ligt het 
voor de hand dat gemeenten over de inkoop van deze zorg afspraken maken.   

 Een regionale inkoop van de verschillende varianten van dag- en nachtbehandeling maakt het 
mogelijk om (op een realistische wijze) te werken aan het terugdringen van opvang via 
residentiële voorzieningen ten gunste van opvang in pleeggezinnen. 

 
Daarbij is de uitdaging om te voorkomen dat kinderen/jongeren uit huis geplaatst hoeven te worden en 
zal gewerkt worden aan een reductie van bedden.  
 
Er zal een regionale werkgroep worden ingesteld, met als opdracht om de inkoop/aansturing van dag- 
en nachtbehandeling regionaal vorm te geven, gekoppeld aan een systeem van risicospreiding (zie 
hoofdstuk 5) 
 
4. Toezicht en rechterlijke macht: jeugdbescherming & jeugdreclassering  
In het huidige systeem zijn jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) twee aparte disciplines 
met een geheel eigen werkwijze. Zowel jeugdbescherming als jeugdreclassering komen pas in beeld 
na een uitspraak van de kinderrechter. Het doel van jeugdbescherming is het waarborgen van de 
kindveiligheid wanneer het kind in gevaar komt door verwaarlozing of mishandeling. De kinderrechter 
bepaalt op advies van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezin gedwongen hulp krijgt. Een 
dergelijke maatregel kan betekenen dat de ouders (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk het ouderlijk gezag 
over hun kind verliezen. De jeugdreclassering begeleidt jongeren tussen 12 en 18 jaar die een 
strafbaar feit hebben gepleegd. Het doel van jeugdreclassering is het voorkomen van recidive en het 
vergroten van de maatschappelijke participatie. De rechter kan de jongere veroordelen tot een boete, 
taakstraf of detentie. Tijdens en na de rechtszaak krijgt de jongere begeleiding van jeugdreclassering 
om hem weer op het rechte pad te krijgen.  
 
Jeugdbescherming en jeugdreclassering worden momenteel vanuit verschillende instellingen 
aangeboden. De grootste spelers zijn Bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep (LVG). 
Daarnaast opereren er nog een aantal landelijk werkende instellingen, zoals Nidos (deze blijven 
landelijk gefinancierd).  
 
In de concept-jeugdwet is bepaald dat gemeenten jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten 
laten uitvoeren door een gecertificeerde instelling. Het gaat hier om de meest ingrijpende vorm van 
jeugdzorg omdat het rechtstreeks ingrijpt in de juridische status van mensen. Daar komt bij dat het 
een sanctie door de rechter betreft, waarmee tot op grote hoogte ook de handelingsruimte voor 
gemeenten en andere betrokken instellingen gelimiteerd is. Tegelijkertijd hebben de samenwerkende 
gemeenten in Zuidoost--Brabant de ambitie om toch ruimte te vinden om jeugdbescherming en 
jeugdreclassering te verbinden met de brede aanpak ten behoeve van zorg voor jeugd, zoals 
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verwoord in het functioneel model. Voorgesteld wordt dan ook om de functies jeugdbescherming en 
jeugdreclassering na de stelselwijziging anders in te gaan zetten. In de lijn van het wrap around care 
model zal een deel van de huidige (uitvoerende) taken, de begeleiding van jeugdigen en het gezin, 
worden belegd bij de generalist. Deze heeft een directe lijn met het sociale veld en kan de 
hulpverlening dicht bij het gezin uitvoeren en organiseren. Zodra een justitiële maatregel wordt 
opgelegd door de kinderrechter wordt er direct een jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder aan het 
kind/de jongere toegewezen. Wanneer er nog geen generalist in het gezin aanwezig is, wordt ook 
deze aan het gezin gekoppeld. Ook bij uithuisplaatsingen zal een generalist zich bezig gaan houden 
met het stabiliseren van de gezinssituatie ter voorbereiding op een eventuele thuiskomst van het kind. 
Uitzonderingssituaties zijn wanneer vooraf bekend is dat een kind waarschijnlijk nooit meer terug zal 
keren naar huis. In die gevallen wordt bekeken of de inzet van een generalist binnen het gezin nodig 
blijft. Het hulpverleningsaanbod en de intensiteit van de begeleiding door de generalist worden 
aangepast aan de behoefte en specifieke situatie van de jongere en zijn omgeving/gezin, in 
overeenstemming met de rechterlijke uitspraak.           
 
Na de stelselwijziging zal de jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder een tandemfunctie gaan vervullen 
met de generalist. De functies jeugdbescherming en jeugdreclassering zullen puur toegespitst worden 
op het vormgeven van het plan van aanpak en de toezichthoudende taak op de naleving hiervan. De 
jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder stelt samen met de generalist een plan van aanpak op, en houdt 
toezicht op het behalen van de doelen uit dit plan van aanpak. Het is van belang dat bij de start van de 
begeleiding het hele gezinssysteem in kaart wordt gebracht. De generalist doet voorkomende 
werkzaamheden binnen het gezin en rapporteert over de gang van zaken aan de 
jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder. Deze heeft het mandaat en rapporteert vervolgens aan de 
gemeente en de kinderrechter. De Jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder en de generalist dienen 
samen op te trekken, maar aangezien de jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder een dwingende 
rechterlijke opdracht heeft is deze leading op het terrein waar de rechterlijke uitspraak betrekking op 
heeft. Op die manier wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen drang en dwang en komt de 
laagdrempeligheid van de generalist niet in het geding. In afstemming met de generalist is de 
jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder bevoegd om specialistische zorg in te zetten. Er dienen 
afspraken te worden gemaakt over de in te zetten zorg, omdat de gemeente financieel 
verantwoordelijk is. Ook als de jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder zorg inzet. De voorgestelde 
werkwijze bevordert de eenduidigheid van de toezichthoudende taak, maar betekent wel een geheel 
andere invulling van (met name) de functie Jeugdreclassering ten opzichte van de huidige situatie. In 
het huidige systeem is de jeugdreclasseerder nog veelal een ‘doener’ binnen het gezin. De 
hulpverlening die de jeugdreclasseerder nu nog wel uitvoert binnen het gezin, zal worden 
ondergebracht bij een generalist. Dit zal ook consequenties hebben voor de caseload (deze kan 
omhoog) van de jeugdbescherming en jeugdreclassering en het volume dat ingekocht moet worden 
(dit kan omlaag). 
 
De disciplines jeugdbescherming en jeugdreclassering maken geen onderdeel uit van het 
generalistisch team, aangezien dan het vrijwillig en gedwongen kader door elkaar gaan lopen. Omdat 
het bij jeugdbescherming en jeugdreclassering gaat om functies op justitiële gronden, is het ook niet 
verstandig om deze al in het vrijwillig kader te betrekken. Dit zou de laagdrempeligheid van het 
generalistisch team wegnemen.  
 
We willen het aantal professionals in één gezin beperken, een integrale benadering bevorderen en de 
justitiële maatregelen in één hand houden. Daarom zal in situaties waar sprake is van een dubbele 
maatregel (jeugdbescherming + jeugdreclassering) ingezet moeten worden op de uitvoer van deze 
maatregelen door één en dezelfde persoon.  
Vanwege de beperkte omvang van de doelgroepen is het wenselijk om jeugdbescherming en 
jeugdreclassering vanuit één gecertificeerde instelling aan te bieden, van waaruit alle doelgroepen 
begeleid kunnen worden (dus ook de doelgroep licht verstandelijk beperkten). Deze ontschotting 
levert gemeenten efficiencywinst op, doordat zij slechts te maken hebben met één contractpartner. De 
instelling dient zelf te zorgen voor diversiteit aan expertise. Ook wordt verwacht dat deze instelling 
intensief samenwerkt met andere voogdijinstellingen die niet onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente vallen (zoals Nidos).  
 
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) valt niet onder onze verantwoordelijkheid als gemeente. 
Maar gemeenten moeten bovenlokaal afspraken maken over de samenwerking met RvdK, het gaat 
dan om toeleiding van zaken naar de rechter voor een civielrechtelijke uitspraak (uithuisplaatsing, 
onder toezichtstelling). Hier ligt ook een link met strafrechtelijke zaken en omgangsregelingen.  
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We stellen voor dat een regionale werkgroep een plan maakt om te komen tot afspraken met Raad, 
gebaseerd op het landelijk toetsingskader en pilot in Eindhoven. 
 
Gewenste niveau van regionale samenwerking 
3: Gezamenlijke inkoop,  waarbij de regie van de gemeente op deze zorgvorm op het volume nihil is 
 
Er zijn verschillende redenen waarom jeugdbescherming en jeugdreclassering op de schaal van 
Zuidoost- Brabant gezamenlijk ingekocht gaat worden: 

 In de wet is vastgelegd dat bovenlokale afspraken gemaakt moeten worden over inkoop van 
JB/JR vanuit een gecertificeerde instelling 

 Er is sprake van specifieke expertise waardoor er een minimale schaalgrootte nodig is om 
goed te kunnen functioneren 

 Ten gevolge van de taakaanpassing van JB/JR en de samenwerking met het 
generalistenteam zal de caseload van de JB/JR in de toekomst lager zijn 

 Het wordt vergemakkelijkt om goede afspraken te maken met zowel het Openbaar Ministerie 
als de Raad voor de Kinderbescherming over toeleiding casussen voor een rechterlijke 
uitspraak. 

 Het is niet nodig om gezamenlijke volumeafspraken en afspraken over risicospreiding te 
maken, aangezien het gaat om een ambulante vorm van zorg (en dus geen hoge kosten) 

 
5. Speciale producten 
Crisishulp 
24 uur per dag moet er een crisisdienst paraat staan om bij acute problemen direct naar het gezin te 
gaan en maatregelen te nemen, waar nodig in overleg met de burgemeester en de Raad voor de 
Kinderbescherming. Deze ‘ambulancedienst’ is nu belegd bij Bureau Jeugdzorg, maar ook GGZ- en 
(L)VG-instellingen, en sommige instellingen voor maatschappelijk werk bieden deze dienst aan.  
 
Vanaf 2015 zal de crisisdienst meer integraal worden geboden: er komt één crisisdienst die 24 uur per 
dag paraat staat om direct in (niet medische) noodsituaties bij kinderen/jongeren uit te kunnen rukken. 
Dit zijn situaties waarbij de veiligheid van het kind acuut in gevaar is. Zo snel als kan zal de zorg 
volgend op deze “ambulance”functie worden overgedragen aan het generalistenteam.  
 
Gewenste niveau van regionale samenwerking 
4: gezamenlijke inkoop met volumegarantie voor instelling 
 
Argumenten om dit op de schaal van Zuidoost- Brabant gezamenlijk in te kopen met volumeafspraken: 

 Vanwege de (gelukkig) kleine aantallen dat een gemeente hier afzonderlijk een beroep op 
doet is dit niet op de schaal van de gemeente of de subregio te organiseren 

 Het is van belang dat een team 24 uur per dag klaar staat met voldoende expertise en hiertoe 
ook de faciliteiten heeft (zoals bijv. kinderstoeltjes op de achterbank) 

 Het is niet te voorspellen hoeveel casussen uit iedere gemeente de crisisdienst gaat 
oppakken, waardoor het niet realistisch is om lokale volumeafspraken te maken 

 
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid om bovenlokaal één advies- en meldpunt voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling (AMHK) in te stellen en in stand te houden. Hierin worden in ieder 
geval de frontoffices van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de Steunpunten 
Huiselijk Geweld (SHG) verenigd. Dit AMHK fungeert als meldpunt voor gevallen of vermoedens van 
huiselijk geweld of kindermishandeling en dient naar aanleiding van een melding te onderzoeken of er 
sprake is van kindermishandeling en zo nodig hulpverlening op gang te brengen. De samenvoeging 
van de twee organisaties tot één AMHK wordt via de concept jeugdwet wettelijk verankerd in de Wmo. 
Er is gekozen voor de Wmo en niet de Jeugdwet, omdat het niet logisch is om een meldpunt dat 
bedoeld is voor de hele bevolking te verankeren in een wet die zich specifiek richt op jeugdigen.   
 
Het AMHK dient ingeschakeld te worden voor ernstige vermoedens van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. De lokale aansluiting moet goed georganiseerd worden, wat betekent dat er korte 
lijnen moeten zijn met het generalistisch team, politie, CJG etc. Het uitgangspunt moet zijn dat het 
AMHK te alle tijden contact moet leggen met het generalistenteam om gezamenlijk te bepalen welke 
vorm van jeugdhulp wenselijk is. De generalist blijft altijd eerste contactpersoon en is verantwoordelijk 
voor de inzet van de juiste zorg. 
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Het onderwerp samenvoeging AMHK behoeft nadere uitwerking in 2013. Wat is nodig om te komen tot 
een kwalitatief hoogwaardig meldpunt, bekend bij burgers en professionals, waarin alle taken van 
zowel AMK als SHG volledig tot hun recht komen en waarbij de gemeentelijke regievoering goed is 
geborgd. Daarnaast moeten ook de verschillende mogelijkheden uitgewerkt worden waar het 
meldpunt vanaf 2015 kan worden ondergebracht. Binnen Zuidoost-Brabant wordt hiervoor een 
werkgroep geformeerd, die aan de slag gaat met het opstellen van een plan over het nieuw te vormen 
AMHK. Hierbij worden het huidige AMK, het veiligheidshuis en de steunpunten huiselijk geweld 
betrokken. 
 
Mogelijkerwijs zullen via een algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld over de 
werkwijze van een AMHK bij de uitoefening van de taken, over de deskundigheid waarover een AMHK 
moet beschikken om die taken goed te kunnen uitvoeren en over de (bovenlokale) 
samenwerkingsopdracht.   
 
Gewenste niveau van regionale samenwerking 
4: gezamenlijke inkoop met volumegarantie voor instellingen. 
 
Argumenten voor deze variant: 

 In de wet is aangegeven dat er bovenlokale afspraken gemaakt moeten worden over de 
inkoop van AMHK 

 Vanwege de 24 uurs per dag bereikbaarheid, vooral van de functie die nu AMK vervult, is het 
ondoenlijk deze op de schaal van een subregio of gemeente te organiseren 

 Vanwege de benodigde expertise is een bepaald volume nodig, dat minimaal op de schaal 
van Zuidoost- Brabant georganiseerd dient te worden 

 Het is niet te voorspellen hoeveel casussen het AMHK uit iedere gemeente zal krijgen, 
waardoor het niet realistisch is om eigen lokale volumeafspraken te maken met het AMHK 

 
In de uitwerking moet blijken of het zinvol is om het AMHK en de crisisdienst en eventueel 
jeugdbescherming en jeugdreclassering bij 1 gecertificeerde instelling in te kopen om onnodige 
overdracht en overhead te voorkomen. Een nadeel van aanhaking AMHK aan de gecertificeerde 
instelling van JB/JR zou kunnen zijn dat het AMHK zijn laagdrempeligheid verliest.   
 
Kindertelefoon 
In de concept jeugdwet is een bepaling opgenomen waarin staat dat de gemeenten zorg dragen voor 
de gratis anonieme advisering van jeugdigen over door hen voorgelegde vragen of problemen. 
Hiermee wordt de voortzetting van de huidige Kindertelefoon beoogd. De Kindertelefoon is een 
voorziening met een landelijke dekking, die reeds lange tijd in het kader van ondersteuning van en 
zorg aan jeugdigen bestaat en goed functioneert en die daarom ook gewaarborgd dient te blijven. Er 
is gekozen voor een techniekonafhankelijke functiegerichte omschrijving van deze taak in de wet, 
aangezien er over een aantal jaren best nieuwe communicatiemogelijkheden anders dan de telefoon 
denkbaar zijn om deze functie te vervullen. Het wordt aan gemeenten overgelaten hoe ze deze functie 
invullen. Wel wordt geregeld dat deze functie op bovenlokaal niveau moet worden opgepakt. 
Voor de Kindertelefoon worden nog landelijke ontwikkelingen verwacht. Als deze voorziening op 
landelijk niveau in stand gehouden wordt, ligt het het meest voor de hand om aan te sluiten bij de 
huidige schaal. De Kindertelefoon is een algemeen bekend begrip. Het verdient daarom aanbeveling 
om de bekendheid van de huidige toegangskanalen tot de Kindertelefoon te benutten. Voor op dit 
onderdeel verder actie wordt ingezet, wachten we eerst landelijke besluitvorming af.  
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4.3 Niveau samenwerking per zorgvorm 
In de vorige paragraaf zijn per zorgvorm voorstellen gedaan voor het niveau van regionale 
samenwerking. Hieronder een samenvattende, overzichtelijke matrix. Zoals eerder aangegeven bevat 
hoofdstuk twee een uitgebreidere uitleg van de diverse niveaus van samenwerking. 
 

Zorgvorm Voorstel niveau van regionale samenwerking 

Ambulante zorg aan kind en gezin 2. Product- en prijsafspraken met grote 
instellingen, waarbij lokaal bepaald wordt welke 
en hoeveel zorg al dan niet wordt ingekocht  

Dagbehandeling Voorstel tot nadere uitwerking in regionaal 
verband 

Dag- en nachtbehandeling 5. Gezamenlijke inkoop met risicospreiding 

Toezicht en rechterlijke macht: 
Jeugdbescherming/jeugdreclassering 

3: Gezamenlijke inkoop,  waarbij de regie van de 
gemeente op deze zorgvorm op het volume nihil 
is 

Speciale 
producten 

Crisishulp 4. gezamenlijke inkoop met volumegarantie voor 
instelling 

AMHK 4. gezamenlijke inkoop met volumegarantie voor 
instelling 

Kindertelefoon Afwachten landelijke besluitvorming 
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5. Risicospreiding 
 

Beslispunten: 
1.  In te stemmen met de uitwerking van de risicospreiding, waarbij wordt uitgegaan van een 

gemiddelde berekening over een periode van 2 jaar. 
2.  Geen afspraken te maken over het gebruik van zorg. 
 
Beslispunten voor vervolgopdracht 
1.  Een regionale werkgroep maakt op basis van de keuzes uit het vorige hoofdstuk een 

doorrekening, waarbij de meest recente cijfers worden gebruikt zodra deze beschikbaar 
komen. 

2. Een regionale werkgroep bestaande uit juristen, inkopers en inhoudsdeskundigen werken de 
verschillende samenwerkingsvarianten uit en komen met een voorstel voor de 
organisatorische vormgeving voor 1 december 2013.   

 
Gemeenten worden geacht een dekkend aanbod aan jeugdhulp in stand te houden. Voor een aantal 
specialistische vormen van jeugdhulp, kan een dergelijk aanbod enkel gewaarborgd worden door 
middel van bovenlokale samenwerking. Door gezamenlijke inkoop is er meer draagkracht voor de 
diverse expertises die mogelijk niet beschikbaar of financieel haalbaar zouden zijn voor individuele 
gemeenten of subregio’s. Dit betekent dat een capaciteitsgarantie voor gemeenten wordt nagestreefd. 
De meest vergaande vorm van regionale samenwerking is de gezamenlijke inkoop, waarbij tevens 
een systeem van risicospreiding wordt gehanteerd. Een vorm van risicospreiding is wenselijk voor de 
meeste financieel ingrijpende vormen van specialistische jeugdzorg, te weten de dag en nachtzorg 
voor kinderen die (al dan niet vrijwillig) uit huis geplaatst zijn en tijdelijk worden ondergebracht in een 
pleeggezin, gezinshuis of een residentiële inrichting. Het systeem is zo ingericht dat gebruiker 
uiteindelijk zelf betaalt. Dit verdient een nadere toelichting. In dit hoofdstuk wordt deze variant van 
samenwerking uitgewerkt.  
 
5.1 Risicospreiding noodzakelijk? 
In het discussiepaper “Blik op het jeugdstelsel” van Tom van Yperen (NJI-2010) wordt de noodzaak 
om regionaal samen te werken aan de hand van een rekenvoorbeeld aangetoond.  
 
In het onderstaande rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van budget van 1,4 miljard euro voor de 
provinciale jeugdzorg. In werkelijkheid zullen ook andere budgetten worden overgeheveld, maar dit 
maakt voor de illustratie geen verschil. Op basis van de verdeelsleutel van het gemeentefonds wordt 
het genoemde bedrag toegerekend aan alle gemeenten. Uiteraard is dit waarschijnlijk niet het door 
Cebeon ontwikkelde verdeelmodel, maar het effect van onvoorziene en niet te beïnvloeden 
gebeurtenissen zal in ieder verdeelmodel optreden. 
 
In de onderstaande tabel staan ter illustratie tien willekeurige gemeenten en de bijbehorende 
bedragen (in kolom 4) genoemd. 
 
 
Stel dat een gemeente in een buitengewoon ‘slecht’ jaar 50% meer plaatsen residentiële 
behandelplaatsen nodig heeft dan normaal, bijvoorbeeld omdat een aantal gezinnen ernstig in de 
problemen is geraakt. Welk percentage van het budget nemen alleen al die benodigde extra plaatsen 
in beslag? Kolom 8 laat zien hoe dat scenario voor verschillende gemeenten kan uitpakken. Duidelijk 
is dat een dergelijk scenario voor een gemeente – binnen het gestelde budget - financieel tot een 
forse tegenvaller leidt. Dergelijke fluctuaties – die niet onwaarschijnlijk zijn gezien het absolute aantal 
kinderen en gezinnen waarom het kan gaan – zijn op kleine schaal moeilijk in te calculeren en op te 
vangen. 
 
Opgemerkt moet worden dat de geschatte extra kosten van residentiële zorg in kolom 7 de extra 
zorgkosten buiten de residentiële opvang nog niet zijn meegerekend. Te denken valt hierbij aan 
ambulante begeleiding van het gezin, een fase van dagbehandeling en een nazorgtraject. De 
werkelijke extra kosten zullen dus hoger uitvallen. Ondanks de aannames die worden gedaan staat 
één ding vast: de schaalgrootte van de individuele gemeente – zeker als het gaat om de wat kleinere 
gemeente - niet geschikt is voor de opvang van fluctuaties in de vraag naar gespecialiseerde 
jeugdzorg, zoals de residentiële zorg. 
 
5.2 Risicospreiding in Zuidoost- Brabant 
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We kunnen als gemeenten in de (sub)regio gezamenlijk een bepaald volume financieren aan 
eenheden jeugdzorg en kunnen vervolgens allemaal gebruik maken van dit totaal volume afhankelijk 
van de behoefte/vraag in dat jaar. Vooraf moet bepaald worden welke vormen van zorg / eenheden er 
gezamenlijk ingekocht worden, dus waarvoor de risicospreiding zal moeten gelden. Als de (sub)regio 
besluit geen risicospreiding te hanteren betekent dit dat gemeenten ofwel zelfstandig een aantal 
eenheden zullen inkopen ofwel er wordt een gezamenlijk volume ingekocht waarbij de gemeente het 
gefinancierde gedeelte van het volume ook afneemt en betaalt. Bijvoorbeeld gemeente x verwacht 3 
eenheden gesloten jeugdzorg op jaarbasis nodig te hebben. Deze financiert de gemeente zelf en 
worden ook met deze gemeente afgerekend of de 3 eenheden maken onderdeel uit van een groter 
volume, maar gemeente x neemt deze af en betaalt ze ook. Nadeel van deze constructie wordt 
zichtbaar als de gemeente x in een jaar meer of minder eenheden nodig heeft. Als er meer eenheden 
nodig zijn komen jeugdigen op een wachtlijst totdat één van de 3 eenheden weer beschikbaar is. Als 
er minder eenheden nodig zijn kan deze eenheid niet worden ingevuld door de zorgaanbieder met 
jeugdigen uit een andere gemeente. Deze eenheid zijn immers alleen van gemeente x. Bij schaarse 
goederen zoals deze specialistische vorm van jeugdzorg is dat niet wenselijk. 
 
Bij het bepalen van de wijze waarop risicospreiding wordt vormgegeven zijn twee componenten van 
belang:  
e) Bepalen van de verdeelsleutel inzet van financiële middelen per gemeente 
f) Afspraken rondom het gebruik van de zorg. 
 
5.2 Verdeelsleutel inzet financiële middelen 
Wij gaan uit van het gemiddeld zorggebruik over 2 jaar. Binnen dit scenario wordt de inzet van de 
financiële middelen per gemeente voorafgaand aan het boekjaar bepaald aan de hand van het 
gebruik van de verschillende zorgvormen (T-1 systematiek). Hierbij wordt een gemiddelde genomen 
over het gebruik van een aantal jaar. Elk jaar vindt er een bijstelling van de gemiddelde plaats. Hierbij 
moet worden aangesloten bij de P&C cyclus van gemeenten, zodat het budget in de begroting kan 
worden opgenomen. 
 
Hierbij wordt uitgegaan van het daadwerkelijke gebruik van de zorgvormen die gezamenlijk worden 
ingekocht. Voorafgaand aan het boekjaar wordt een prognose gemaakt door elke gemeente met als 
basis het daadwerkelijke historische gebruik waarin verdisconteerd het effect van het preventief 
jeugdbeleid. De optelsom van de prognoses per gemeente bepaalt het totaal volume dat gezamenlijk 
wordt ingekocht. De prognose vormt de basis voor de inzet van financiële middelen per gemeente 
voor de inkoop van het totaal volume.  
 
Bij het maken van de prognose wordt uitgegaan van het gemiddeld gebruik over een aantal jaar om 
uitersten in het zorggebruik te kunnen compenseren. Gemeente x kan in een bepaald jaar 
bijvoorbeeld te maken hebben met een criminele jeugdbende waardoor er veel jeugdreclassering 
moet worden ingezet. Door te rekenen met een gemiddelde leidt dit niet direct tot een sterke 
procentuele stijging van de inzet van financiële middelen. De keuze voor het aantal jaar waarover het 
gemiddelde wordt berekend bepaalt hoe groot het effect is van uiterste (hoog of laag) in het 
zorggebruik. Wordt een gemiddelde genomen over een groot aantal jaren dan is het effect kleiner dan 
dat men het gemiddelde neemt over een kleiner aantal jaren. Teneinde de juiste prikkel af te geven 
wordt geopteerd voor een relatief klein aantal jaren.   
 
Binnen het model wordt de financiële inzet van een gemeente dus voorafgaand aan een periode 
bepaald. Na afloop volgt er geen afrekening per gemeente. Dit betekent dat een gemeente binnen het 
boekjaar soms voor meer zorg betaalt dan door jeugdigen uit de betreffende gemeente wordt gebruikt. 
Echter, de volgende periode zal de gemeente het “meergebruik” betalen. Er vindt immers een 
jaarlijkse bijstelling plaats van de financiële inzet van de gemeente. Bij minder gebruik van de 
gespecialiseerde zorg zal de financiële bijdrage van de gemeente procentueel in het jaar daarop 
volgend dalen. Hierdoor wordt een prikkel ingebouwd om meer in te zetten op het preventief 
jeugdbeleid en om de zorg in de basisvoorzieningen goed op orde te hebben. Meer gebruik leidt tot 
een procentuele hogere bijdrage in het jaar daarop volgend. 
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Voorbeeld verschil berekening gemiddelde over meer of minder jaren 
Gemeente x  

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3  Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 
10 

Prognose 
gebruik¹ 

800 800 950 1000 900 950 775 825 1325 1075 

Werkelijk 
gebruik 

700 1200 800 1000 900 650 1000 1650 500 550 

Gebruik 
gemiddelde 
2 jaar 

 950 1000 900 950 775 825 1325 1075 525 

Gebruik 
gemiddelde 
5 jaar 

    920 910 870 1040 850 780 

¹ in het voorbeeld staan hier de aantallen uitgaande van het gemiddelde gebruik over 2 jaar.   
 
Voorbeeld berekening werkwijze voorstel 
Zorgvorm: pleegzorg 
Begroot (o.b.v. prognose) aantal voor het boekjaar (volume): 8000 eenheden 
Totale kosten begroot: 8000 x € 40,- = 320.000,- 
 

gemeente Prognose 
jaar 5 van 
het gebruik 
(eenheden) 

Bijdrage 
kosten 
begroot  

werkelijk 
gebruik in 
eenheden 
(en verschil 
prognose) 

Afrekening  Verschil in 
kosten met 
afrekening 
op 
werkelijk 
gebruik 

Bijstelling 
prognose 
voor het 
nieuwe jaar 

X 900 € 36.000 1600 
(+700) 

€ 36.000 - € 28.000 Afhankelijk 
gemiddeld 

Y 4700 € 188.000 5600 
(+900) 

€ 188.000 - € 36.000 Afhankelijk 
gemiddeld 

Z 2400 € 96.000 800 (-1600) € 96.000 + € 64.000 Afhankelijk 
gemiddeld 

 
In het eerste jaar (2015) dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg zijn er naar 
verwachting geen gegevens beschikbaar over het historisch gebruik over de afgelopen jaren per 
gemeente. Er zijn dan een drietal opties om de inzet van de financiële middelen per gemeente te 
bepalen: 

1. Er wordt uitgegaan van een gemiddeld gebruik over de jaren waarvan de gegevens 
beschikbaar zijn volgens een eenduidige definitie. Dit is onder andere afhankelijk of een 
uitsplitsing van de huidige gegevens naar gemeenten mogelijk is en vanaf welk jaar. 

2. Er wordt uitgegaan van gegevens op een peildatum om het procentuele gebruik per gemeente 
te bepalen. 

3. Het verdeelmodel van het Rijk (waarmee landelijk de middelen worden verdeeld) wordt het 
uitgangspunt om de bijdrage van elke gemeente te bepalen.  

 
Bovenstaande opties en de berekeningen die erbij horen kunnen verschillende uitkomsten hebben. Er 
is nu nog niet te overzien hoever de verschillen uiteenlopen en wat dit betekent per gemeente. 
 
In de jaren daarop volgend kunnen de historische gegevens wel mee worden genomen. In 2016 
betekent dit dat het gebruik wordt berekend aan de hand van één van bovenstaande opties en de 
beschikbare gegevens over 2015 enz. Tot het gewenste gemiddelde is bereikt.                                            
 
Er wordt dus nadrukkelijk uitgegaan van daadwerkelijk gebruik. De gemeente die procentueel veel 
zorg gebruikt gaat hier ook voor betalen. Het bevat dus een prikkel om het zorggebruik te 
verminderen.  
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5.3 Afspraken over het gebruik van de zorg 
Naast afspraken over de financiële inzet per gemeente aan de voorkant bij de inkoop van de 
eenheden zorg kunnen er ook afspraken worden gemaakt over hoe solidair gemeenten zijn als het 
gaat om het gebruik van deze eenheden binnen een boekjaar. 
 
Het uitgangspunt is dat elke gemeente vrij gebruik kan maken van de op (sub)regionaal ingekochte 
zorg. Er is immers een financiële bijdrage geleverd. Normaliter krijgt elke gemeenten de zorg 
waarvoor wordt betaald, maar er kunnen onvoorziene omstandigheden zijn waardoor dit niet het geval 
is. Specialistische zorg is immers een schaars goed en aan de voorkant is niet altijd goed in te 
schatten hoe groot het beschikbare volume moet zijn. Het kan dus voorkomen dat de zorg voor 
jeugdigen uit de eigen gemeente niet direct beschikbaar is (wachtlijsten). Vraag is in hoeverre 
gemeenten het principe van risicospreiding nog blijven ondersteunen als dit vaak gebeurt. 
 
Hoewel we wachtlijsten niet kunnen voorkomen is het wel belangrijk om gemeenten het ‘vertrouwen’ 
te geven dat er voor jeugdigen uit de eigen gemeente snel zorg beschikbaar is. Dit ‘vertrouwen’ kan 
met de volgende instrumenten worden opgebouwd: 

1. Monitoren zorggebruik en convenantafspraken 
2. Het zorggebruik van de afzonderlijke gemeenten zal worden gemonitord om het daadwerkelijk 

historisch gebruik te kunnen bepalen. Middels convenantafspraken kan worden bepaald op 
welke wijze gemeenten elkaar kunnen aanspreken op het feit dat een bepaalde gemeente 
relatief veel gebruik maakt van het specialistische zorgaanbod waardoor veel jeugdigen uit 
andere gemeenten op de wachtlijst staan. 

 
Echter, het centrale uitgangspunt is dat de gebruiker betaalt. Op zich is dit al een instrument om het 
zorggebruik te reguleren. 
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6. Besluitvorming 
 
6.1 Beslispunten 
Hieronder een opsomming van alle beslispunten uit het voorliggend document. 

1) Iedere gemeente in Zuidoost- Brabant beschikt op 1 januari 2015 over generalistisch werkende 
teams en heeft afspraken gemaakt over de toegang tot specialistische jeugdzorg en de 
consultatierol hierin van specialisten. 

2) In te stemmen met voorstel voor niveau regionale samenwerking per zorgvorm (overzichtstabel 
paragraaf 4.3). Ontwerpfase regionaal, uitvoering zoveel mogelijk lokaal/subregionaal 

3) De jeugdbescherming / jeugdreclasseerder wordt bij voorkeur  ingekocht bij één gecertificeerde 
instelling voor de regio Zuidoost- Brabant. 

4) De jeugdbeschermer / jeugdreclasseerder vervult een tandemfunctie met de generalist in het 
gezin, welke inhoudelijke hulp levert. De jeugdbeschermer / jeugdreclasseerder geeft samen 
met de generalist het plan van aanpak vorm en is toezichthouder. 

5) In te stemmen met de uitwerking van de risicospreiding voor de zorgvorm dag- en 
nachtbehandeling, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde berekening over een periode 
van 2 jaar of 4 a 5 jaar 

6) Geen afspraken te maken over het gebruik van zorg. 
 
6.2 Vervolgopdracht: nieuwe strategische agenda 
Tot slot vragen wij de portefeuillehouders in te stemmen met de genoemde vervolgopdrachten, zoals 
beschreven in voorliggend document. Deze opdrachten tezamen vormen de nieuwe strategische 
agenda transitie jeugdzorg. Het gaat om de volgende opdrachten: 

1) Een regionale werkgroep ontwikkelt een voorstel om te komen tot afspraken met (huis)artsen, 
1

e
 lijnsGGZ praktijken en zorgverzekeraars over de inzet van zorg en aansluiting bij lokale 

generalistenteams. In dit voorstel wordt ingegaan op de schaalgrootte waarop deze afspraken 
tot stand moeten komen. 

2) Een regionale werkgroep ontwikkelt samen met zorgaanbieders en in afstemming met 
cliëntenorganisaties een voorstel over hoe het specialistische aanbod meer op maat kan 
worden aangeboden. 

3) Een regionale werkgroep werkt op basis van de overzichtstabel in paragraaf 4.3 een voorstel 
uit voor de vormgeving van de samenwerking per zorgvorm. 

4) Een regionale werkgroep ontwikkelt een voorstel op het raakvlak transitie jeugdzorg/(passend) 
onderwijs. Zij doen een voorstel over hoe vanaf 2015 dagbehandeling moet worden 
vormgegeven met daarbij het gewenste niveau van regionale samenwerking. Daarbij is het 
nodig om inzicht te hebben in de huidige vormen en de financiering hiervan. 

5) Een regionale werkgroep werkt een voorstel uit voor een integrale regionale crisisdienst voor 
jeugdigen op schaal van Zuidoost- Brabant. 

6) Een regionale werkgroep doet een voorstel voor het nieuwe regionale meldpunt AMHK op 
schaal van Zuidoost- Brabant, waarbij nadrukkelijk de afstemming met de WMO wordt 
gezocht. 

7) Een regionale werkgroep maakt op basis van de keuzen uit het vorige hoofdstuk een 
doorrekening, waarbij de meest recente cijfers worden gebruikt zodra deze beschikbaar 
komen. 

8) Een regionale werkgroep bestaande uit juristen, inkopers en inhoudsdeskundigen werken de 
verschillende samenwerkingsvarianten uit en komen met een voorstel voor de 
organisatorische vormgeving voor 1 december 2013.   

 
Na vaststelling van de beslispunten uit deze notitie gaat de ambtelijke werkgroep een nieuwe 
strategische agenda opstellen. Deze gaat in op bovenstaande vervolgopdracht en geeft daarnaast 
antwoord op: 

 Processtructuur 

 Procesplanning 

 Communicatieplan 

 Cliëntenparticipatie 

 Betrekken van jeugdzorgaanbieders in de regio 
 
 

 

 


