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academische functie 
 



De aanleiding 
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Wat was er ook alweer aan de hand?  

Niet westerse allochtonen minder in JeugdGGZ en  

meer in jeugdbescherming 

Veel PGB’s in midden- en hogere inkomensgroepen 



De aanleiding 

4 

Wat was er ook alweer aan de hand?  

Bereik doelgroepen is wisselend, ook per wijk 

Beschikbaarheid aanbod is deel verklaring verschillen in gebruik 

Voor elk type probleem en apart aanbod 

Routes zijn verschillend, expertise niet overal tijdig beschikbaar 

Teveel zorginterventies na elkaar in plaats van 1 x goed 



De aanleiding 
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Wat was er ook alweer aan de hand?  

 

Late (h)erkenning LVB-problematiek,  

in combi met psychiatrische problematiek 

te hoge uitval jongeren 

Late herkenning hechtings- en opvoedproblematiek  

Geen grip op intergenerationele overdracht problemen  

Te veel kinderen in gedwongen kader 
Kostbare kinderjaren gaan verloren 

 



Wat is goede zorg voor de jeugd? (1) 

  

we kunnen niet alles oplossen;  

opvoeden en opgroeien is lastig, problemen horen erbij,  

kun je er goed mee leven  

of is er specialistische zorg nodig? 

 



Wat is goede zorg voor de jeugd? (1) 

Veel opvoed- en opgroeiproblemen zijn oplosbaar of  

hanteerbaar te maken met bescheiden middelen en  

gebruik makend van de pedagogische civil society. 

 



Wat is goede zorg voor de jeugd? (1) 

Veel kennis over risico’s waardoor kinderen  

niet gelukkig opgroeien, onvoldoende participeren   

en zelf geen goede ouder worden.  

Hechtingsproblemen, trauma’s, loverboy-problematiek,  

specifieke psychische en gedragsstoornissen. 



Wat is goede zorg voor de jeugd? (1) 

Wij krijgen ook meer inzicht in overlap zorgvraag en aanbod 

Met name bij complexe problematiek. 

Overlap VB, (J)GGZ en Opvoeden en opgroeien 

Wie waar zit is niet altijd vanuit inhoud vraag of probleem bepaald 

In inhoud en organisatie specifiek aanbod is winst mogelijk 



Wat is goede zorg voor de jeugd? (1) 

Bij complexe problemen is de inzet van generalisten en 

het eigen netwerk onvoldoende. 

Stoornissen en trauma's staan gezond en veilig opgroeien in de weg. 

Te lang modderen aan de voorkant is dan schadelijk.  

Specialistische zorg te laat ingezet. Of de verkeerde zorg.  

Maar wel altijd werken aan het herstel van het gewone leven (normaliseren).  

Ook door specialisten. 

 



Wat is goede zorg voor de jeugd? (1) 

Er is kennis en deskundigheid over doelgroepen en patronen. 

We investeren nu in een krachtige 1e lijn.  

Nodig zijn ook goede, multidisciplinaire zorgprogramma's.   

Met een juiste mix van generalistisch en specialistisch aanbod.  

Het eigen netwerk en het versterken van het pedagogisch klimaat  

zijn daarin altijd noodzakelijke elementen. 
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Wat is goede zorg voor de jeugd? (2)  

 

laagdrempelig en licht als  

het kan,  

specialistisch als het moet 

 

 

 

generalistisch en specialistisch  

werken gaan samen 

 

Domeinen werken vanuit  

gemeenschappelijke 

visie en kader 

 



 
De opgave van de transformatie 

 Decentralisatie naar gemeenten was middel, betere zorg is het doel 

 

 De gemeenten werken aan betere zorg met het veld 

 Kennisinstituten en wetenschap zijn daarin onmisbaar 

 

 Niet alleen dichterbij organiseren en wijkteams. Brede erkenning belang  

 specialistische zorg en kennisontwikkeling. 

 
 In de jeugdhulp te lang gewerkt zonder echt inzicht in de effectiviteit.  
 GGZ was daar beter in dan traditionele jeugdzorg. 

 
 Decentraliseren heeft ook beperkingen.  
 Zoeken naar de juiste, passende schaal van zorg en kennis. 







Visies groeien naar elkaar toe 



Werkgroep Zorglandschap ‘Ruimte voor Jeugdhulp’: 

Leidende principes 

 Jeugdige centraal – kinderen en ouders hebben regie, ondersteuning sluit       
hier op aan 

 
 Opvoeden is maatschappelijke opdracht, van school tot zorgaanbieder 

 
 Passende jeugdhulp. Gemeenten bieden lichte zorg waar dat kan en snelle 
toegang tot passende zwaardere vormen van jeugdhulp 

 
 Veiligheid is onderdeel van het normale leven en alertheid op veiligheid is 
dan ook een onderdeel van alle zorg voor jeugd 

 
 Brede generalistische basis, regionaal toegesneden specialistische 
jeugdhulp, beperkte maar wel noodzakelijke landelijke infastructuur 

 
 Stabiele organisatie van de jeugdhulp, primair gericht op het garanderen 
van goede zorg voor de jeugdige 

 
 Verbetering van jeugdhulp door continu te leren en te innoveren 
 
 



 
Werkgroep Zorglandschap ‘Ruimte voor Jeugdhulp’:  

Ontwikkelopgaven 

Regionale ontwikkelopgave: specialistische kennis dichtbij het kind 

 

Hoe kunnen we specialistische kennis en vaardigheden inzetten voor 
ondersteuning van jeugdigen dichtbij? 

 

Hoe kunnen we kennis vergroten en verspreiden, zodat kennis in hele 
keten kan worden benut (met name aan de voorkant)?  

 

Bovenregionale/landelijke ontwikkelopgave 

 

Wat betekent de wens om hulp dichtbij het kind te organiseren voor 
organisaties met een bovenregionaal aanbod?  

 

Hoe kan de bovenregionale capaciteit dichter naar de regio worden 
gebracht en verantwoord worden verlaagd? 

 

Welke functies moeten bovenregionaal/landelijk worden in stand 
gehouden? Op inhoud en kennis 
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Er zijn nog genoeg stelselvraagstukken op 

te lossen 

 

  

jeugd/volwassenen 

http://www.google.nl/url?url=http://partyflock.nl/album/540425/all/571182&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qMerVLXEJoT7ywPmkYDYCw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHnaZJBMp5B6wi21XaW1GdzlAQrlA






De opgave voor de JGGZ 
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De opgave voor de JGGZ 



De opgave voor de JGGZ 



De opgave voor de JGGZ 

Transformatie vraagt om een visie op de vermaatschappelijking van de zorg 

 

JGGZ was te eenzijdig en afwezig in maatschappelijk debat 

 

Wat moet opgelost, waarmee moet je leren leven, wat is normaal…? 

 

Bijdragen aan goed opgroeien, zo goed mogelijk functioneren en participeren 

 

Onderdeel zijn van jeugdhulp, multifocale zorg, gezamenlijke doelen 

 

De specialistische kennis en academische functie beschikbaar stellen voor de 

beter werken in de wijken, betere interventies bij hardnekkige problemen en 

De behandeling van ouders die schade toebrengen 

 

En dus ook de DSM voorbij 

 

 

 

 



De opgave voor de JGGZ 

En helpen brug te slaan naar VolwassenGGZ  

 

 

 

 

 

 



De academische functie 



De academische functie 



De academische functie 



De academische functie 

 Kennis over wat werkt en wat niet is belangrijk maar is niet altijd mogelijk  

 of helpt niet  

 

 Dus ook praktijkgericht ondersteunen  

 

 Bijdragen aan maatschappelijke doelen van de transformatie 

 

 Wijkgericht werken dichtbij de burger beter maken 

 

 kennis en kunde inzetten om hardnekkige problemen op te lossen 

 

 Ook kijken naar ouders  

 

 Deelname aan maatschappelijk debat over vraagstukken 

 



Beleid, uitvoering, wetenschap… en de burger 



Beleid, uitvoering, wetenschap… en de burger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rationaliteit van de wetenschap en het irrationeel gedrag van burgers 

Deugdelijk onderzoek en urgentie uitvoeringsproblemen van nu 

Politieke normen en waarden en wetenschappelijke logica 

Belangen van ouders en belangen van kinderen 

Persoonlijk engagement en gezond verstand 

Kiezersgunst en investeren in duurzame verbeteringen 



Beleid, uitvoering, wetenschap… en de burger 

Verschillende waarheden en werkelijkheden.  

 

Academische werkplaats is ook voor debat en ontdekken: bemoeienis  

je met de morele en ethische dilemma’s in de jeugdhulp 

 

Allemaal nieuwsgierig naar wat de ander te bieden heeft: 

 

Wetenschapper, verhoudt je tot het maatschappelijk debat en de politiek…  

 niet als allesweter maar als partner 

 

Professional: wees altijd nieuwsgierig naar ‘wat werkt’ en stel je als  

 partner open voor onderzoek. 

 

Politiek en beleid: stel je ook op als partner, niet alleen als opdrachtgever 

 

 
 

 
 

 

 



Praten over verwachtingspatroon samenleving en ouders 



Praten over verwachtingspatroon samenleving en ouders 



Praten over verwachtingspatroon samenleving en ouders 



Amsterdam investeert in kennisontwikkeling 

Benutten en onderzoeken werkzame principes zorg voor de jeugd:  

stelselvraagstukken: organiseren, sturen en bekostigen 

het nieuwe generalistisch werken 

specialistische interventies 

beleidsontwikkeling 

 

De transformatie begeleiden: 

met onderzoek en evaluaties 

benutten van kennis uit onderzoek voor de uitvoeringspraktijk op dit 

moment 

 

Langlopende onderzoeken en korte termijn kennisbehoefte 

 

Samenwerken, kennisdelen en gedeeld belang 

 

 




