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Transitie en transformative, de Jeugdwet
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Geldstromen voor 2015
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OCW

Justitie

J&G

VWS

Zorgverzekeraars

Zorgkantoren

SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en 
leerwegonder ond: 2,2 mld

Scholen

Voortijdig school-
verlaten (VSV)

Justitiele inrichtingen 
(JJI’s)

Raad voor de  
Kinderbescherming

Gesloten jeugdzorg

Bureaus Jeugdzorg 

Jeugdzorg-aanbieders

Jeugd GGZ

PGB’s jeugd GGZ

Jeugd LVG

Aanval op de uitval, RMC, 
plusvoorziening: 320 mln

Provincie

Gemeenten

Gemeentefonds

325 mln

106 mln

87 mln
160 mln

518 mln

917 mln

470 mln 58 mln 329 mln

678 mln

WMO

VSV 54 mln

CJG  50 -100 mln

DBU CJG 297 mln

Onderwijsachterstanden-beleid
(incl VVE): 249 mln

1.378 mln

Reclassering   57 mln



Wat was er aan de hand in de zorg voor de Jeugd?
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› 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
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› 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
Niet westerse allochtonen minder in JeugdGGZ en 

meer in jeugdbescherming

Veel PGB’s in midden- en hogere inkomensgroepen

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
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Meer zorg, 

stelsel wordt te duur



Toename jeugdbeschermingsmaatregelen
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2015: De jeugdwet: doelen transformatie
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Budget Zorg voor de jeugd 2012: € 3.349.000
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Zorgverzekeraars
Landelijk overheid



Het stelsel voor 2015
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Stages

Huisarts

Welzijn Sport

BJZ

SchoolOpvang

(S)MW

GGDCB en thuiszorg

Basisvoorzieningen opgroeien en opvoeden jeugdigen

Monitoring, screening en signalering

Indicatie voor specialistische hulp / maatregel

Jeugd- &

Opvoed-

hulp

Jeugd-

Bescherming

&

Reclassering

Vroege / lichte hulp en steun

Preventie-programma’s (algemeen en selectief)

Jeugd-

GGZ

Zorg voor 

Jeugd-LVB

Speciaal

onder-

wijs

(Cluster IV)

G
E

M
E

E
N

T
E

O
V

E
R

IG
E



Het stelsel vanaf 2015
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Stages

Thusz

CB en thuiszorg

Huisarts

Welzijn SportOpvang

GGD

Basisvoorzieningen opgroeien en opvoeden jeugdigen

G
E

M
E

E
N

T
E

CJG / wijkteam

School

… en 
passend 
onderwijs

Veilig 
Thuis

1e lijn (Basiszorg jeugd)

Monitoring, screening en signalering

Vroege / lichte hulp en steun

Inroepen, coördinatie en afschaling intensieve jeugdhulp

Preventie-programma’s (algemeen en selectief)

Intensievere 
Jeugdhulp 

(incl ggz en lvb)

Uitvoering jeugd-
Bescherming &

Reclassering



Transformeren is ingewikkelder dan je denkt
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Wat is goede zorg voor de Jeugd?

14www.nji.nl   |   21-2-2017   



Nog steeds heel veel spelers

met 380 gemeenten aan het roer…..
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Kind, jongere
en opvoeders 

in hun 
omgeving

Levensaspecten 

Kringen
Van hulp

context

4. zwaardere gespecialiseerde hulp

/ bescherming

3. lichte generalistische 

hulp dichtbij

2. preventie en 

vroegsignalering

1. ondersteuning 

positief opgroeien

Sociaal-culturele, economische en politieke context



Stakeholders

› Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen

› Veilig Thuis-organisaties

› OM en Politie

› Jeugdhulpaanbieders

› Welzijnsinstellingen

› Wijkteamorganisaties

› Onderwijsinstellingen, Kinderopvang/VVE etc

› Associatie voor Jeugd, Samenwerkingsverband Effectieve 
Jeugdhulp Nederland (SEJN)

› SKJ

› Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie)

Praktijk/uitvoeringsorganisaties
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Stakeholders

› Stichting Alexander

› Expex

› het LOC-netwerk

› IederIn

› NJR

› Zorgbelang

› Uw Ouderplatform

› BOINK

› De Kinderombudsman

› Stichting Opvoeden.nl

› Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen

Organisaties die werken met en voor jongeren en ouders 
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Stakeholders

› BPSW

› NVO

› NVvP

› NIP

› BV Jong

› PPink

› Brancheorganisaties 
Kinderopvang

› Ingrado

› MBO-raad

› PO- en VO-raad

› Jeugdzorg Nederland

› VGN

› GGZ Nederland

› VOBC

› Sociaal Werk Nederland

› Divosa

› Actiz

› Pleegzorg Nederland

Branche- en beroepsorganisaties
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Onze stakeholders

› Universiteiten en hogescholen

› Lectoraten Jeugd

› Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

› Werkplaatsen Sociaal Domein

› Consortia zoals ‘Staat van de Volksgezondheid en Zorg’

› Samenwerkingsverband rond kosteneffectiviteit

Onderwijs en onderzoek
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Stakeholders

› Movisie

› Vilans

› NCJ

› ZonMw

› Pharos

› Kenniscentrum Kinder- en 
jeugdpsychiatrie

› Trimbos instituut

› Kenniscentrum LVB

› SCP

› CBS

› Nivel

› RIVM

› TNO

› Stimulansz

› Youthspot

› Kenniscentrum Sport

Kennisorganisaties
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Stakeholders

› Kinderpostzegels

› Oranjefonds

› Bernard van Leer Foundation en andere private financiers

› Diverse private onderzoek- en adviesbureaus

› Particuliere ontwikkelaars, professionals, experts en 
wetenschappers in panels, commissies en klankbordgroepen.

Particuliere organisaties
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En dus een hobbelige weg
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Eerste evaluatie van de jeugdwet
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Doel evaluatie

• Uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer en in opdracht van 

het Ministerie van VWS.

• Een evaluatie van de Jeugdwet niet van de Jeugdhulp 

• Het is een tussenevaluatie gericht op: 

veranderingen die het gevolg zijn van de Jeugdwet;

en de aansluiting hiervan op de bedoelingen van de Jeugdwet.

› Levert:

Een agenda met aanbevelingen, vooral voor gemeenten en veld. 
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Waar keken de onderzoekers naar?

Transformatiedoelen: 

› De juiste hulp op maat, minder dure gespecialiseerde hulp

› Meer samenhang

› Meer ruimte voor professionals

Waarborgen voor cliënten:

› Jeugdhulpplicht

› Kwaliteitswaarborgen

› Waarborgen van de rechtspositie
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4 Deelstudies en 2 casestudies:

Juridisch perspectief

Gemeentelijk perspectief 

Cliënten perspectief

Perspectief van het zorglandschap 

Casestudies: Eindhoven en provincie Groningen 
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Belangrijkste resultaten

› Ouders: Positief over de hulp, kritisch over de toegang. Zorgen 
om de kwetsbaarste gezinnen. 

› Gemeenten: De meesten zeggen: flink aan het bouwen; 
contracten, lokale teams, diversiteit. 

› Zorgaanbieders: Veel veranderingen, kunnen niet altijd de hulp 
bieden die zij nodig vinden.

› Ruimte voor professionals nog niet gerealiseerd. 

› Rechtsbescherming schiet nog tekort.

› Zorgen om toegang tot voorzieningen in het gedwongen kader 
(jeugdbescherming, jeugdreclassering). 

Transitie geslaagd, de transformatie moet nog komen
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Conclusies en aanbevelingen

• Meer aandacht voor domein-overstijgend werken: 

Verbinding leggen tussen schuldhulpverlening, onderwijs, Wmo (18-

/18+), huisvesting. De meeste gemeenten zien dit als een kans. 

• Lokale teams: veel diversiteit maar overal belangrijke rol. Minder 

diversiteit op inhoud, veel diversiteit in vorm en organisatie. 

Lokale teams zouden direct hulp moeten kunnen bieden en 

deskundigheid hebben zowel in de breedte (over verschillende 

domeinen) als in de diepte (specialisme).

• Beiden essentieel om kwetsbare gezinnen beter te kunnen helpen.

Gemeenten hebben een sleutelrol (1):
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Conclusies en aanbevelingen

• Verbeter informatie aan burger (met name kwetsbare groepen) over 
toegang en aanbod en trek daarin samen op met huisartsen, JGZ en 
onderwijs. 

• Formuleer samen een duidelijke en beperkte set aan 
kwaliteitsindicatoren en pas deze toe, zoals de outcome-indicatoren.

• Respecteer besluitvorming gedwongen kader (rechters en GI) en regel 
vereiste aanbod. En zorg dat je aan voorkant er bij bent. 

• Voorkom dat drang als instrument in een grijs juridisch gebied terecht 
komt. GI’s zijn van dwang, vrijwillige hulp moet beter worden in 
bespreken en oplossen veiligheidsvraagstukken. 

Gemeenten hebben een sleutelrol (2):
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Conclusies en aanbevelingen

• Dring diversiteit in contracten en administratieve handelingen terug. 

Die diversiteit doet af aan de kwaliteit van de Jeugdhulp en de 

ruimte voor professionals. 

• Zoek manieren om de negatieve effecten van aanbestedingen en 

juridische procedures (bezwaar/beroep en geschillen) weg te 

nemen. 

• Regel de regionale samenwerking en los democratisch gat op.

Gemeenten hebben een sleutelrol (3):
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Conclusies en aanbevelingen

• Binnen het zorglandschap zijn er veel verschillende visies (soms 

ook tegenstrijdige) op wat goede hulp is, terwijl iedereen wel 

zegt achter de uitgangspunten van de Jeugdwet te staan. 

• Discussies lijken vooral te gaan over de gespecialiseerde GGZ-

voorzieningen en niet of nauwelijks over de vraag wat passende 

hulp is vanuit het gedachtengoed van de Jeugdwet.

• Om de Jeugdwet echt te laten werken zullen professionals een 

gedeelde visie moeten ontwikkelen over wat, wanneer, voor wie 

passende hulp is. 

Aan het gehele jeugdveld: 
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Conclusies en aanbevelingen

• Nu nog geen aanpassingen nodig in de Jeugdwet

• Rechtsongelijkheid vrijheidsbeperkende maatregelen JZ+ en JJI 

wegnemen. 

• Jeugdwet en Gedwongen kader in samenhang evalueren op 

basis visie hoe vrijwillige en gedwongen hulp zich tot elkaar

verhouden en verbinding het beste georganiseerd kan worden.

• Spanning tussen juridisch instrumentarium (o.a. AWB) en

uitvoering sociaal domein/jeugddomein analyseren en oplossen.

Aan de Rijksoverheid: 
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En nu? 

Samen handschoen oppakken

Minister komt in april met Programma Zorg voor de Jeugd
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Maatschappelijke ontwikkeling

37

Woonland

Reisland

Trekkersland

Familieorganisatie

Feodaal systeem

Traditie, informeel

Imitatie & identificatie

Geborgenheid

Wetten van baas

Bureaucratie

Hiërarchisch regelsysteem

Rechtsorde, formeel

Regels importeren en aanleren

Onpersoonlijk

Wetten van systeem

Mensgerichte,platte organisatie

Ervaringsleren

Zelfsturing & partnership

Informeel binnen formeel kader

Wetten van situatie
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