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Inhoudsopgave 

1.  De landelijke situatie: complex, zwakke eerste lijn, verkokering in de 
specialistische jeugdzorg en ingrijpende maatregelen in het 
regeerakkoord. 

2.  Consequenties van decentralisatie jeugdzorg: totale jeugdzorg naar 
gemeenten, een forse transitie in korte tijd en vragen waar gemeenten 
mee worden geconfronteerd. 

3.  De transitie vormgeven in vijf stappen: analyseren, ontwerpen, 
bouwen, implementeren en presteren. 

4.  Bouwstenen voor decentrale jeugdzorg: versterking, integraliteit en 
eenvoud. 
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Complexiteit, zwakke eerste lijn en verkokering in 
de specialistische jeugdzorg 
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Het systeem is complex 

Veel actoren, veel financieringsstromen, verschillende indicatiestellingen, diverse 
verantwoordingssystemen, verscheidenheid in problematiek bij jongeren en gezinnen, 
veel media-aandacht en politieke aandacht. 

De eerstelijns jeugdzorg is zwak 

Adequate laagdrempelige zorg en ondersteuning in de eerste lijn ontbreekt. Er is 
onvoldoende aanbod van lichte hulp. Te snel wordt dure gespecialiseerde hulp geboden. 

De specialistische jeugdzorg is sterk verkokerd 

Provinciale jeugdzorg (JZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zorg voor licht 
verstandelijk gehandicapten (LVG) zijn sterk gescheiden. Een integraal aanbod ontbreekt 
veelal. Het stelsel schiet ernstig tekort voor jongeren met een complexe meervoudige 
problematiek. 

1. De landelijke situatie  
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Complexiteit en verkokering in beeld 
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Regeerakkoord bevat ingrijpende maatregelen 

Eén financieringssysteem 

Er moet één financieringssysteem komen voor het huidige preventieve beleid, de huidige 
provinciale jeugdzorg, de jeugd-LVG (licht verstandelijk gehandicapten) en jeugd-GGZ.  

Decentralisatie naar gemeenten 

In lijn met het advies van de Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg, 
worden gefaseerd alle taken op het gebied van jeugdzorg overgeheveld naar de 
gemeenten. Het betreft hier: jeugd-GGZ (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet), 
provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en licht 
verstandelijk gehandicapte jeugd. Preventie en vrijwillige hulpverlening worden in goede 
afstemming met gedwongen hulpverlening georganiseerd door (samenwerkende) 
gemeenten. 

Centra voor Jeugd en Gezin als front office 

De Centra voor Jeugd en Gezin die inmiddels veelal gerealiseerd zijn, zullen bij de 
overheveling naar de (samenwerkende) gemeenten, gaan dienen als front office voor alle 
jeugdzorg van de gemeenten.  
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De totale jeugdzorg gaat over naar de gemeenten 
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•  Opvoed- en 
opgroeiondersteuning 

•  Jeugdgezondheids-
zorg 

•  Licht ambulant 

•  Ambulante zorg 
•  Open residentiële zorg 
•  Pleegzorg 
•  Dagbehandeling 
•  Spoedeisende zorg 
•  Gesloten jeugdzorg 
•  Jeugdbescherming en 

jeugdreclassering 
•  Jeugd-LVG 
•  PGB o.b.v. jeugd-GGZ 

of jeugd-LVG 
•  Jeugd-GGZ 

•  Jeugd-LVG  
•  PGB o.b.v. 

jeugd-GGZ of 
jeugd-LVG   

•   Ambulante zorg 
•  Open residentiële   

zorg 
•  Pleegzorg 
•  Dagbehandeling 
•  Spoedeisende 

zorg 
•  Gesloten 

jeugdzorg (vanaf 
2013) 

•  Jeugd-
bescherming en 
jeugdreclassering 

•  Opvoed- en 
opgroei 
ondersteuning 

•  Jeugdgezondheids
-zorg 

•  Licht ambulant 

     Zvw 

           

           Rijk 

  Provincies 

•  Gesloten 
jeugdzorg (tot 
2013)  

•  Jeugd-GGZ 

Huidige situatie       

  Gemeenten   AWBZ   Gemeenten 

Eindsituatie 

Bron: voorspelling taakverdeling op basis van Kabinetsvisie, Perspectief voor jeugd en gezin 2010, Rapportage Parlementaire 
Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg 2010 en regeerakkoord VVD-CDA 2011 

2. Consequenties van decentralisatie jeugdzorg  

Nieuwe taken 

Huidige taken 
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Een forse transitie in korte tijd 
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Voorbereiding: algemeen 
• Een goed werkend CJG 
• Op orde hebben van de inkoopfunctie 
• Klaar voor invulling gedifferentieerd 

recht op  jeugdzorg 
•  Integrale visie op gezinsondersteuning 

en zorg 
•  Invulling van kwalitatief LVG aanbod 

Uitvoeren ambulante jeugdzorg 
(onder  verantwoordelijkheid provincie) 

Voorbereiding: jeugdbescherming en –
reclassering 
• Bestuurlijke afspraken inzake garantie 

uitvoering maatregel 
• Uitgewerkte visie 
• Gegarandeerde landelijke uniformiteit 
• Goed georganiseerde tweedelijns 

jeugdzorg 

Overheveling financiering ambulante 
jeugdzorg 

Overheveling  jeugdreclassering en jeugdbescherming 

Overheveling begeleiding vanuit 
AWBZ 

Overheveling  jeugd-GGZ 

2010-2011 2012 2013 2014 2015 

2. Consequenties van decentralisatie jeugdzorg 

Bron: voorspelling taakverdeling op basis van Kabinetsvisie, Perspectief voor jeugd en gezin 2010, Rapportage Parlementaire 
Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg 2010 en regeerakkoord VVD-CDA 2011 

Overheveling 
LVG 
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Vragen waar gemeenten mee worden geconfronteerd 
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2. Consequenties van decentralisatie jeugdzorg 

Hoe kan een goede uitvoering van de huidige taken gewaarborgd worden? 

•  Wat betekent de komende transitie voor het huidige CJG? 
•  Wat  betekent de komende transitie voor de totale eerstelijns jeugdzorg? 
•  Wat betekent de verlaging van de IQ-grens in de AWBZ-aanspraak voor het 

jeugdbeleid? 

Hoe moeten wij ons voorbereiden op de decentralisatie? 

•  Welke taken komen er op ons af? 
•  Hoe geven wij invulling aan nieuwe taken (ambitieniveau)? 
•  Wat doen we als gemeente zelf en wat in de regio of met ketenpartners? 
•  Hoe richten we het overleg met belangenhebbende partijen in? 
•  Hoe combineren we overname van taken met aangekondigde bezuinigingen 

(efficiencykorting van 300 miljoen euro)? 
•  Hoe richten we de financiering van de gemeentelijke jeugdzorg in? 

Hoe organiseren we het transitieproces? 

•  Wat betekent de transitie voor de betrokken partijen? 
•  Welke stappen zetten we om de transitie efficiënt en effectief door te voeren? 
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De transitie vormgeven in vijf stappen 
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Analyseren 

Ontwerpen 

Bouwen 

Implementeren 

Presteren en 
evalueren 

• In beeld brengen huidige situatie 
• Op basis van landelijke kaders met betrokkenen de gewenste eindsituatie in kaart brengen 
• Uitwerken contourenvan de transitie 

• Beschrijven structuren, processen en besturing bij gemeentelijke jeugdzorg 
• Concretiseren van kosten en baten transitie 
• Uitwerken veranderplan en communicatieplan   

• Bouwen structuren en ontwikkelen nieuwe werkwijze voor gemeentelijke jeugdzorg 
• Opstellen implementatieplan  
• Uitvoeren veranderplan en communicatieplan 

• Gefaseerd uitrollen nieuwe processen, werkwijzen en gewenst gedrag 
• Trainen van betrokkenen 
• Sturen op het behalen van de doelstellingen en voordelen van de transitie 

• Uitvoeren van gemeentelijke jeugdzorg 
• Met betrokkenen evalueren van doelen, kosten en baten en proces  
• Sturen op continue verbetering van de gemeentelijke jeugdzorg 

3. De aanpak 
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Drie bouwstenen voor effectieve gemeentelijke 
jeugdzorg 
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4. Bouwstenen voor succes 

Versterk de eerstelijns jeugdzorg 

•  Jeugdzorg naar de gezinnen brengen; laagdrempelige voorzieningen (online) 
•  Vakkundige zorg die echt helpt 
•  Goede aansluiting bij aanpalende beleidsterreinen (onderwijs, jongerenwerk, 

schuldhulpverlening) 

Zorg voor een simpele verbinding met de specialistische jeugdzorg 

•  Het CJG wordt de front office voor alle jeugdzorg 
•  In de eerste lijn werken HBO-opgeleide generalisten 
•  De eerste lijn wordt ondersteund door specialisten uit de tweede lijn 
•  Bij overdracht van zorg naar de tweede lijn, houdt de eerstelijnsprofessional  het 

totaaloverzicht 

Streef naar één integrale beroepspraktijk voor de specialistische jeugdzorg 

•  Integraal aanbod 
•  Eén financieringsstroom (jeugdzorg, jeugd-GGZ, jeugd-LVG) 
•  Binnen de specialistische zorg kan gemakkelijk geschakeld worden tussen de 

verschillende disciplines 



Meer informatie? 

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does 
not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this 
publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty 
(express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained 
in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Advisory N.V., 
its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or 
duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance 
on the information contained in this publication or for any decision based on it.  

© 2010 PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. All rights reserved. In this document, “PwC” 
refers to PricewaterhouseCoopers Advisory N.V which is a member firm of 
PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal 
entity.  

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Graag gaan 
wij  met u in gesprek. PwC beschikt over een 
multidisciplinair jeugdzorgteam dat klaar staat om 
u te woord te staan. 

U kunt contact opnemen met Diane Kerbert,     
088 792 7259, diane.kerbert@nl.pwc.com. 


