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INFORMATIE -  DECENTRALISATIE JEUGDZORG   
mei 2013 

 

Met ingang van 1 januari 2015 krijgen 

gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle 

vormen van jeugdhulp (inclusief specialistische 

hulp, zoals jeugd-ggz, zorg voor verstandelijke 

beperkten, gesloten jeugdhulp en de uitvoering 

van de jeugdbeschermingsmaatregelen en 

jeugdreclassering.  

Gezond en veilig opgroeien 

 

De decentralisatie van de jeugdzorg dient één 

centrale missie: ervoor zorgen dat  jeugdigen 

gezond en veilig opgroeien, zowel de fysieke 

gezondheid, als het psychisch welbevinden, de 

cognitieve capaciteiten, sociale relaties en plek 

in de samenleving. De decentralisatie is niet 

bedoeld om ‘slechts’ financieringsstromen en 

bestuurlijke verantwoordelijkheden te ver-

leggen.  Die zijn volgend op de inhoudelijke 

slag. Het gaat  juist om een inhoudelijke slag te 

maken, gericht op minder inzet van 

gespecialiseerde opvangvoorzieningen voor 

kinderen en jongeren en meer inzet van 

voorzieningen om de opvoeding in de eigen  

sociale context te versterken. 

De overheveling van de jeugdzorg naar de 

gemeenten moet dus samen gaan met een 

andere inzet. Het gaat om het versterken van 

de pedagogische infrastructuur, het versterken 

van de samenwerkende zorgstructuur, zoals 

het versterken van de opvoeding, het 

ondersteunen van de opvoeding en pas als het 

echt niet kan het overnemen van de 

opvoeding.  

Volgende de concept Jeugdwet wordt de 

gemeente verantwoordelijk voor onder-

steuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun 

ouders bij 

- Psychische, psychosociale, gedrags- en 

opvoedingsproblemen of problemen met 

omgaan met een verstandelijke beperking. 

- Het bevorderen van deelname aan 

maatschappelijk verkeer, het zelfstandig 

functioneren van jeugdigen met een 

beperking of psychosociaal probleem 

- Het ondersteunen van activiteiten die zich 

richten op de persoonlijke verzorging 

 

 

 

 

Startfoto 

 

De GGD Rotterdam Rijnmond heeft in 

opdracht van de gemeenten in de regio 

Rotterdam een startfoto gemaakt. In de 

startfoto wordt het brede jeugdzorgdomein 

voor de regio Rotterdam Rijnmond in kaart 

gebracht. Ondanks de medewerking van alle 

instellingen is het voor de GGD lastig gebleken 

om de totale zorg in kaart te brengen. Dit heeft 

te maken met de registratiesystemen van de 

instellingen en de versnippering van het 

aanbod.  Uit de startfoto blijkt dat de jeugd-ggz 

wat betreft het aantal cliënten de belangrijkste 

vorm van zorg is.  

De GGD actualiseert de startfoto zodra er 

meer gegevens beschikbaar zijn en doet een 

verdiepend vraagontwikkelingsonderzoek 

Verder worden er nog landelijk onderzoeken 

gedaan naar de zorg voor de jeugd, naar 

AWBZ gefinancierde zorg. De meest recente 

startfoto kunt u vinden op de gemeentelijke 

website. 

Plan van aanpak  

 

Op 18 april 2013 hebben de wethouders van 

de gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond 

een plan van aanpak voor de implementatie 

van jeugdhulp bij de samenwerkende 

gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond 

vastgesteld.  In het plan is aangegeven welke 

taken lokaal en welke regionaal opgepakt c.q. 

(nog) uitgewerkt moeten gaan worden. 
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Lokale taken 

Versterken pedagogische civil society, 

collectieve voorzieningen en de nadere 

uitwerking van de functie van 

“gezinsgeneralist” , de vormgeving van het 

diagnostisch team en de inkoop van inclusieve 

voorzieningen (Dit wil zeggen: elke vorm van 

één op één hulp waarbij de hulpverlener 

participeert in het dagelijks leven van het gezin 

en thuis op school of in een andere voor de 

cliënt bekende omgeving ondersteuning biedt). 

 

Elke gemeente zorgt er (naar keuze individueel 

of binnen een subregionaal samenwerkings-

verband) voor dat de lokaal werkzame 

‘gezinsgeneralisten’ en huisartsen een beroep 

kunnen doen op een diagnostisch team 

(netwerk) voor onderzoek naar en advies over 

de behandeling van jeugdproblematiek. De 

gemeente zorgt ervoor dat dit diagnostisch 

team objectief en onafhankelijk is, en minimaal 

bestaat uit een jeugdarts en een 

gedragswetenschapper. 

 

Elke gemeente beslist of zij gebruik wil maken 

van (en derhalve een bijdrage wil leveren aan) 

een regionale pool van sterk gespecialiseerde 

artsen en gedragswetenschappers voor 

onderzoek naar en advies over de behandeling 

van zeer specifieke jeugdhulpproblematiek.  

 

De inkoop van individuele jeugdhulp wordt 

door de gemeenten (naar keuze individueel of 

binnen een subregionaal samenwerkings-

verband) zelfstandig vormgegeven. Hierbij 

wordt verwezen naar een leidraad die ambtelijk 

is opgesteld. 

 

Elke gemeente bepaalt (naar keuze individueel 

of binnen een subregionaal samenwerkings-

verband) zelfstandig voor welke lokaal in te 

kopen voorzieningen de toegang wordt 

gereguleerd en op welke wijze dit wordt 

vormgegeven. 

 

De financiering van de lokale taken, de sturing 

op het bereiken van de beoogde doelen en 

cliëntenparticipatie bij de ontwikkeling en 

uitvoering van beleid worden aangemerkt als 

lokale verantwoordelijkheden, die door elke 

gemeente (naar keuze individueel of binnen 

een subregionaal samenwerkingsverband) 

zelfstandig worden vormgegeven. 

 

Regionale uitwerking 

De volgende onderwerpen werken de 

gemeenten gezamenlijk uit: 

- een gezamenlijke (toegangs)-procedure 

voor de regionaal in te kopen 

voorzieningen.  

- Wijze waarop de jeugdbescherming en de 

jeugdreclassering worden georganiseerd.  

- Wijze waarop we één of meer bovenlokale 

Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling (AMHK) inrichten  

- Wijze waarop we eventueel een 

toekomstige organisatie van het crisisteam 

en een eventueel Kennis- en Service 

Centrum voor Diagnostiek vormgeven  

- Bij welke aanbieders we wat regionaal 

gaan inkopen en bij welke aanbieders. 

Hierbij wordt zo goed mogelijk voldaan aan 

het (wettelijke) uitgangspunt om 

continuïteit te bieden aan cliënten die 

uiterlijk in 2014 een zorgtraject zijn gestart. 

- In samenspraak met vertegenwoordigers 

van zorgaanbieders vormgeven aan een 

vloeiende overgang van bestaande 

cliënten (zijnde cliënten die uiterlijk in 2014 

starten met een zorgtraject dat één of 

meer regionale voorzieningen omvat) naar 

het nieuwe stelsel volgens de principes 

van continuïteit van zorg en beperking van 

frictiekosten. 

- Het ontwikkelen van een gezamenlijke 

prestatiemonitor.  

- Het uitwerken van de Inkoopmodellen via 

een gemeenschappelijke regeling.  

 

Met de inwerkingtreding van de jeugdwet 

worden de landelijk beschikbare middelen voor 

jeugdhulp (grotendeels) verdeeld over de 

individuele gemeenten. Een deel van deze 

middelen worden gereserveerd om 

gezamenlijk voorzieningen in te kunnen kopen.  

Dit stelt ons in staat om: 

- schommelingen in het gebruik van 

exclusieve (dure) jeugdhulp op te vangen; 

- te voorkomen dat gedurende een jaar de 

begroting overschreden wordt; 

- cliënten te garanderen dat de benodigde 

zorg altijd ingezet kan worden, ongeacht 

de financiële positie van de gemeente van 

herkomst; 

- de bezettingsgraad van de regionaal 

ingekochte plaatsen te maximaliseren en 

daarmee verspilling te voorkomen; 

- zorgorganisaties te stimuleren zich 
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zodanig te organiseren dat de gewenste 

transformatie van zwaardere naar lichtere 

zorg bewerkstelligd kan worden. 

 

Proeftuinen in de regio 

 

In de regio lopen een aantal proeftuinen, 

waarbij we in de praktijk toetsen of dat we 

willen ook in de praktijk zo zal gaan werken.   

De proeftuinen in de regio zijn: 

- Wijkzorg voor jeugd; 

- Jeugdhulp om de hoek; 

- Gewoon en Bijzonder wordt Bijzonder 

Gewoon in de kinderopvang; 

- Wijkteams Children’s Zone; 

- Olympia College; 

- Jeugdbeschermingsplein. 

 

Samen met Capelle aan den IJssel en 

Lansingerland onderzoeken we de 

mogelijkheid om ook een subregionaal 

jeugdbeschermingsplein in te richten. 

 

Met Spijkenisse en Capelle aan den IJssel 

werken we samen in de proeftuin Jeugdhulp 

om de hoek. 

 
Proeftuin Jeugdhulp om de hoek 

In Krimpen is begin 2013 gestart met de 

proeftuin Jeugdhulp om de hoek, waar mee 

laagdrempelige, snelle en tijdige vrijwillige hulp 

/zorg voor het kind en gezin gerealiseerd kan 

worden. Het merendeel van de hulp- en 

zorgvragen van kinderen en gezinnen moet in 

of via het CJG afgehandeld kunnen worden, 

het liefst thuis zo dicht mogelijk bij het gezin, 

zonder indicatiestelling van BJZ. 

Uitgangspunten hierbij zijn: zo licht als mogelijk 

en zo zwaar als noodzakelijk. Zoveel mogelijk 

gebruikmakend van de Eigen Kracht van het 

gezin en het netwerk en zoveel mogelijk de 

hulpverlener ondersteunend aan de ouders, 

waarbij ouders ook een zwaarwegende stem 

hebben in de aanpak. 

Verwacht wordt  dat op deze manier sneller de 

benodigde hulp kan worden ingezet zonder of 

met een korte (maximaal 3 weken) wachttijd, 

omdat de huidige (langdurige) indicatiestelling 

van Bureau Jeugdzorg kan vervallen. Tevens 

is er de verwachting dat het proces (zonder 

indicatiestelling) efficiënter en effectiever kan 

worden vormgegeven. De verwachting is ook 

dat door het versterken van het sociale 

netwerk en het vergroten van de betrokkenheid 

van de hulpvrager, er minder (langdurige) 

zware zorgvormen aan de orde zullen zijn. 

De hulpverlener in het gezin: “Ik merk dat je 

sneller een vertrouwensband met de ouders 

kunt opbouwen en dat je sneller aan de slag 

kunt met het gezin. Het is belangrijk dat je ook 

snel andere disciplines, zoals bv de jeugd-

GGZ moet kunnen schakelen, als dat nodig is”  

Passend Onderwijs 

 

De Wet Passend Onderwijs regelt dat scholen 

er samen voor moeten zorgen dat voor alle 

leerlingen met een specifieke onderwijs-

behoefte een passende onderwijsplek beschik-

baar is. Het gaat hier om drie bewegingen:  

- Van curatieve naar meer preventieve 

ondersteuning;  

- Indicatiestelling op basis van 

slagboomdiagnostiek  maakt plaats voor 

handelingsgerichte diagnostiek; 

- De ontwikkeling van sectoraal naar 

intersectoraal en integraal denken en 

werken binnen het onderwijs.  

 

Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 
zorgplicht. Dat betekent dat de scholen ervoor 
moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen 
inschreven staat of zich aanmeldt een 
passende onderwijsplek krijgt. De school moet 
zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig 
heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. 
Het schoolbestuur moet daarvoor nagaan wat 
de ondersteuningsmogelijkheden van de 
school zijn. Als de school aangeeft dat uw kind 
het beste naar een andere school kan gaan, 
moet de school zorgen dat daar ook een 
passende plek is. Momenteel moet de ouder in 
zo’n situatie nog vaak zelf naar een nieuwe 
school zoeken. Met de inwerkingtreding van 
passend onderwijs heeft de verwijzende school 
die verantwoordelijkheid. 
Daarbij is het belangrijk dat de school goed 
met de ouder overlegt welke school passend is 
voor haar/zijn kind. 

 

Het samenwerkingsverband Passend 

onderwijs is  verantwoordelijk voor de 

toewijzing van alle vormen van speciale 

ondersteuning in het onderwijs. De procedure 

en criteria voor zorgtoewijzing dient een 

samenwerkingsverband vast te leggen in het 

ondersteuningsplan 
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De verbinding tussen de Jeugdwet en de wet 

Passend onderwijs is voor alle betrokkenen 

van belang. Daarom zijn wij in gesprek met de 

betrokken samenwerkingsverbanden.  

 

Wat betreft Passend onderwijs werken we 
samen met een  drietal 
samenwerkingsverbanden Passend onderwijs, 
te weten PO0001 Landelijke Reformatorische 
samenwerkingsverband (123 schoolbesturen), 
PO 2818 Capelle aan den IJssel e.o.(9 
schoolbesturen), VO2810 Rotterdam e.o.(24 
schoolbesturen). 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=W8-UpEXTqEE 

 
Pilot ondersteuningsteam 

 

Het samenwerkingsverband IJssel en Lek is 

samen met o.a. het CJG Krimpen een pilot 

gestart welke past binnen de landelijke en de 

eigen ontwikkelingen: een pilot 

ondersteuningsteams op schoolniveau. Het 

vernieuwende aan deze ontwikkeling is de rol 

van de ouders als structurele gesprekspartners 

binnen het ondersteuningsteam op 

schoolniveau, en het integreren dan wel het 

gelijktijdig bieden van de ondersteuning vanuit 

het onderwijs en de jeugdhulp.  Aan deze pilot 

doet de Krimpense basisschool De Fontein  

mee. De doelen van deze pilot zijn:  

- sneller signaleren van specifieke 

behoeften; 

- van een kind ervaring opdoen met nauwe 

samenwerking met ouders tijdig, effectief 

en als multidisciplinair team integrale 

ondersteuning bieden aan kind, ouders en 

leerkracht waarbij ouders maximaal in de 

eigen kracht worden gezet en oplossingen 

zo eenvoudig en handelingsgericht 

mogelijk zijn betere samenwerking tussen 

school en het Centrum voor jeugd en gezin 

opbouwen ten behoeve van leerlingen en 

hun thuisbasis. 

 

Piketpalen 

 

In juni en oktober 2013 nemen de wethouders 

een besluit over de hierboven genoemde 

regionaal uit te werken onderwerpen.  De 

verdere lokale uitwerking worden in 

samenhang met de andere decentralisaties 

opgepakt.  Hiertoe wordt o.a. een visie-

document Sociaal domein voorbereid. 

 

Voor het jeugddomein zijn de volgende 

piketpalen van belang: Vaststelling Jeugdplan 

en Verordening door de gemeenteraad en 

vervolgens de implementatie hiervan. Er wordt 

naar gestreefd eind 2013 begin 2014 de 

beleidsdocumenten gereed te hebben, zodat 

we het grootste deel van 2014 kunnen werken 

aan de implementatie.  

 

Wilt u weten over de samenhang van de 

verschillende decentralisaties en passend 

onderwijs. Kijk dan eens naar de Mobiel. 

http://www.youtube.com/watch?v=qPfqEKgm2IQ 

 

 
 

Meer informatie over de decentralisatie 

jeugdzorg  vindt u op: 

http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Zorg-en-

Welzijn/Zorg-en-Welzijn-Decentralisatie-

Jeugdzorg.html 
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