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Recente geschiedenis van de jeugdzorg: wat was de bedoeling?
Regie in de jeugdzorg (1995)
Bureau
Jeugdzorg
Regie
jeugdzorg
(1995)

Wet op de jeugdzorg (2004)
Jeugd LVG

Eén ingang voor cliënt
Hulp en Bescherming

Jeugdzorg provincie

Kennis van alle
sectoren
Deskundige eerste
hulp

Jeugd GGZ

Indicatiestelling
Vertrouwenspersoon
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Eerste lijn twistpunt tussen provincie en gemeente, verkokering
Cliënten met vraag om opvoedingshulp/steun
Ouders die het niet aankunnen

Eerste lijn tot 23 jaar = zwak + verdeeld
Buurt – School - Centrum Jeugd en Gezin

Raad v
K.B.

Huisarts

Bureau Jeugdzorg 0 - 18
Probleem vaststellen - indiceren - ingrijpen

Speciaal
onderwijs

Jeugd-inrichting

Jong
volwassen

Zorgaanbieders

0 - 18

0 -18

18 - 23

0 -18

lacune
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CIZ

Jeugd
GGZ
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LVG
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Gevolg: Onvoldoende preventie en zorg dichtbij jeugdigen
• De eerste lijn is zwak: het budget voor gespecialiseerde zorg is in 10
jaar verdubbeld terwijl het aantal ‘generalisten’ in de eerste lijn
ongeveer gelijk is gebleven. De directe eerstelijns hulp aan jeugdigen
werd verwaarloosd en bleef tussen de provincie en de gemeente in
hangen.
• Consequentie: Eén op de zeven kinderen in Nederland heeft een
indicatie voor speciale zorg of onderwijs.
• De specialistische jeugdzorg (Provincie, GGZ en LVG) is sterk
verkokerd, duur en als geheel niet effectief.
• Het vakmanschap is bekneld geraakt binnen een ingewikkeld
regelsysteem.
• De jeugdzorg is illustratief voor hoe dit in meer sectoren mis gegaan
is. (Jos vd Lans: de professional erboven (jaren 50/60), ernaast
(1970/1980), ervandaan (1990/2010), eropaf……..
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Een voorbeeld van hoe het niet moet
• Een kind komt niet mee in de klas. (Vaak is dat relatief en wordt zo’n kind
vooral bekeken in de verhouding tot andere klasgenootjes).
• Er wordt besloten tot extra inzet, eerst wordt goed gekeken wat er mis is met
het kind en wordt het ‘tekort’ gedefinieerd. Dat is nodig om een indicatie voor
zorg of extra aandacht te krijgen.
• Er volgt een ‘rugzakje’ met geld voor extra hulp richting dat kind.
• Achteraf blijkt dat de betreffend leerkracht niet om kan gaan met
niveauverschillen in zijn klas.
• Een collectief probleem – de school biedt te weinig ondersteuning aan de
leerkrachten – wordt een individueel probleem.
• Het probleem wordt geïndividualiseerd, het kind krijgt een stempel waar het
in haar hele (school) loopbaan last van blijft houden.
• Het probleem wordt als het ware van de groep, de organisatie, ‘afgenomen’
en aan het individu toebedeeld. Voor beiden jammer.
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Regeerakkoord: Ingrijpende maatregelen.
• Eén financiering: Preventief gemeentebeleid - jeugdzorg provincie jeugd LVG – jeugd GGZ.
• Alle jeugdzorgtaken gaan naar (samenwerkende)gemeenten. Het
Centrum Jeugd en Gezin wordt front office voor alle jeugdzorg
• De gemeente moet beleidsvelden bij elkaar brengen: CJG–School–JGZ
(GGD), Jongerenwerk –Jeugd en Veiligheid - AMW – Buurtwerk.
• De gemeente moet tegelijkertijd bezuinigen en krijgt financieel belang bij
preventie, eerstelijns jeugdzorg en vakkundige generalisten. Zij moet
immers specialistische zorg uit hetzelfde budget gaan inkopen.
• Er zijn drie omvangrijke decentralisatieoperaties gepland: (AWBZ,
werken naar vermogen en jeugdzorg), + invoering passend onderwijs
• De activiteiten die onder de extramurale AWBZ-functie begeleiding
vallen, worden onder de compensatieplicht van de Wmo gebracht
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Een forse transitie in korte tijd
2011
Experimenteren met overheveling van
uitvoering van ambulante jeugdzorg

2012

2013

2014

2015

Overheveling financiering ambulante
jeugdzorg
Overheveling
dagbesteding en
begeleiding AWBZ
Overheveling provinciaal zorgaanbod
Overheveling jeugdbescherming,
eugdreclassering en gesloten
jeugdzorg / jeugdzorgplus
Overheveling jeugd-GGZ
Overheveling jeugd-LVG

Bron: voorspelling taakverdeling op basis van Kabinetsvisie, Perspectief voor jeugd en gezin 2010, Rapportage Parlementaire
Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg 2010 en regeerakkoord VVD-CDA 2011
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Concept bestuursakkoord Rijk - IPO – VNG:
Paradigmashift centraal
• De begeleiding moet dichtbij de burger door maatwerk georganiseerd
worden. Hier kunnen gemeenten verschillende beleidsterreinen met
elkaar verbinden.
• Integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis nu beter realiseerbaar
• Opbouw van een nieuw inhoudelijk fundament van ondersteuning en
zorg voor jeugdigen en hun opvoeders
• Het systeem kan veel simpeler en moet de eigen kracht van jeugdigen
en hun opvoeders helpen versterken
• Waar de Wmo nog gezien kon worden als het overhevelen van taken
onder een ander regiem, veronderstelt dit een andere werkwijze van
alle betrokken partijen, een kanteling.
• Gemeenten krijgen maximale ruimte die de huidige wetgeving biedt
en de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe werkwijzen
Inleiding Scala - 't Iemenschoer
PwC

12 juli 2011
8

De nieuwe positie van de gemeenten
• Gemeenten worden financieel en uitvoeringstechnisch
verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder
het Rijk, de provincies, de gemeenten, de AWBZ en de ZvW valt.
• De verwachting is dat decentralisatie van de jeugdzorg gemeenten de
mogelijkheid biedt om zorg en ondersteuning aan jeugdigen en
gezinnen op een andere manier vorm te geven.
• Hulp en ondersteuning moeten zoveel mogelijk community-based
dus ‘vindplaatsgericht’ worden ingezet (consultatiebureau,
kinderdagverblijf, school etc.)
• Ondersteuning die gericht is op het versterken van het sociale
netwerk, de zelfredzaamheid en eigen kracht van jeugdigen en
gezinnen blijkt veel effectiever dan het ‘exportmodel’
• Decentralisatie biedt de mogelijkheid om hulp uit alle domeinen (alle
vormen van jeugdzorg, veiligheid, welzijn, schuldhulpverlening en reintegratie) in samenhang in te zetten.
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Wat betekent dat voor de inrichting primair proces?
Situatie nu:

• Eerste lijn is zwak,
verbrokkeld en vakmanschap
weinig ontwikkeld
• Specialistische zorg is
verkokerd en aanbodgericht
• Systeem is bureaucratisch
en niet efficiënt
• Systeem schiet tekort voor
complexe problematiek
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Toekomst (2016):

• Basiszorg in elke gemeente,
door vakkundige generalisten
• Specialistische zorg
ondersteunt basiszorg
• Indicatiestelling vervangen
door ‘op en neer schakelen’
• Specialistische zorg is als één
geheel verantwoordelijk
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Hoe zou de zorgpraktijk er in 2016 uit kunnen zien?
• Wijkteams, vakmatige kern is maatschappelijk werk + SPV-er,
aangevuld disciplines als jongerenwerk en buurtopbouwwerk. De
werkwijze is gebruik maken van oplossingskracht omgeving.
• Schoolmaatschappelijk werk op elke school, peuterspeelzaal en
kinderopvang beschikken eveneens over dit soort generalisten. Niet
alleen de cliënt, maar ook het systeem (de leerkracht) krijgt steun.
• De generalisten zijn goed opgeleid en hebben status, senioren met
enige jaren ervaring coachen junior medewerkers.
• De specialistische jeugdzorg werkt regionaal binnen één financieel
kader en zet haar expertise + middelen flexibel in op verzoek van de
generalist. De generalist houdt overzicht over het gezin + buurt en
bewaakt de integrale aanpak.
• Residentiële zorg wordt voornamelijk nog ter overbrugging naar thuis
of elders of zelfstandig wonen ingezet en schakelt met begeleide
woonvormen.
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Hoe kunnen lokale welzijnsorganisaties
inspelen op de decentralisatie? Enkele tips:
• Ontwikkel een visie op de verbinding tussen de individuele en de collectieve
aanpak van achterstandsproblematiek. Werk vanuit een inhoudelijke visie op
hulp aan gezinnen: gezinsgericht, eigen kracht, herstel van het gewone leven.
• Doe als welzijnsorganisatie het aanbod om het generalistisch vakmanschap in
de eerste lijn te (helpen) herstellen.
• Wat is daarvoor nodig: Vakkundige generalisten in de eerste lijn die de tijd en
ruimte hebben om direct te adviseren en te helpen.
• Breng expertise en hulp naar plekken waar kinderen, jongeren en ouders
dagelijks zijn. Werk hierin samen met het onderwijs.
• Zoek samenwerking met regionale jeugdzorgaanbieders om afspraken te
maken over taakverdeling op het terrein van eerstelijns jeugdzorg
• Organiseer ronde tafel gesprekken met specialisten uit jeugdzorg, jeugd GGZ
en LVG over het omkeren van het adagium: niet de cliënt beweegt van de ene
specialist naar de andere, maar andersom….
Inleiding Scala - 't Iemenschoer
PwC

12 juli 2011
12

Voorbeelden van preventieve inzet in het onderwijs
• Kinderen (4-7), die schoppen slaan en dwinggedrag vertonen, zowel thuis als op school
krijgen een training sociale vaardigheden irt leeftijdsgenoten en volwassenen. Half jaar
10 bijeenkomsten, voor de kinderen hun ouders en de leerkrachten; ook huisbezoek en
individuele gesprekken (samenwerking basisscholen met Trajectum Utrecht).
• Kinderen die niet erg opvallen, gepest worden, angstig en onvoldoende weerbaar,
weinig vriendje, en die op het VO wellicht verloren zullen lopen, worden vanaf groep 7
in de gaten gehouden worden door professionele coaches of oefenen met met
rollenspelen. (basisscholen, welzijnswerk, jeugdzorg, Brabant, Gelderland, Drenthe).
• Straathoekwerkers geven aan alle eerste klassers VO weerbaarheids trainingen en
organiseren een spel om kinderen kennis te laten maken met schoolmaatschappelijk
werk, leerplicht en jongerenwerk (Nunspeet).
• Gezamenlijke aanpak speciaal onderwijs en stedelijk jongerenwerk binnen één
gezamenlijk gebouw levert een integraal aanbod op van 08.00 uur tot 22.00 uur. (‘De
Mast’, ‘t Schip en Alifa)
• Leerlingen (ROC 16+) die niet tegen kritiek kunnen, altijd anderen de schuld geven,
weinig respect tonen voor de leerkracht, of juist niet voor zichzelf opkomen en vaak
voortijdig van school verdwijnen, wil men proberen binnenboord te houden: 30
jeugdzorg medewerkers komen dagelijks in de docentenkamer, kijken wat er aan de
hand en verzorgen begeleiding en trainingen (Albeda en Stek Rotterdam).
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Voorbeelden van activiteiten die passen bij
integrale zorg rondom kinderen en gezinnen
•

Maatschappelijk werk, generalistisch, gezinsgericht, buurtgericht,
oprichten teams jeugdmaatschappelijk werk (samen met jeugdzorg)

•

Schoolmaatschappelijk werk, Verbinding school en ouders (Dialoog)

•

Projecten in het kader van jeugd en veiligheid (jeugdinterventie team,
jeugdpreventie programma, nieuwe perspectieven)

•

Homestart, kinderen 0-6 jaar, inzet vrijwilligers, samenwerking met
thuiszorg.

•

Mentor of coachprojecten (door leeftijdsgenoten of volwassenen)

•

Opvoedingsondersteuning, inzet van Triple P, samenwerking rond het CJG.

•

Eigen kracht conferenties, (verplichte keuze alvorens uithuisplaatsing).

•

Wijkgerichte aanpak (Enschede), samenwerking met politie.

•

Outreaching jongerenwerk en straathoekwerk

•

Trajecten voor toeleiding naar school en betaald werk (school uitvallers)

•

Samenwerking met woningbouw vereniging, woonbegeleiding.
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