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14 januari 2016 

Op 14 januari was er weer een netwerkbijeenkomst voor alle regiomanagers Jeugd om kennis en 

ervaring uit te wisselen omtrent de implementatie van de Jeugdwet. Dit overleg stond deze keer 

vooral in het teken van het zorglandschap en ontwikkelingen in het gedwongen kader. Daarbij 

ging het gesprek over de ontwikkelingen rondom Veilig Thuis, de Integrale Vroeghulp en het VNG 

forum Jeugd.  

 

Zorglandschap: de Gecertificeerde Instellingen  

 

Om de zorgcontinuïteit van Gecertificeerde Instellingen te garanderen, loopt er op dit moment een 

traject om feiten boven tafel te krijgen over de ontwikkeling van de zorgvraag, (boven)regionale 

samenwerking tussen jeugdhulpregio’s, prijzen en producten van de GI’s. Op basis van dit beeld kan 

er een bestuurlijke visie worden gevormd op het Zorglandschap van het gedwongen kader en welke 

regie hierop gevoerd moet worden. De regiomanagers wijzen op de urgentie van het vraagstuk en 

op de lokale diversiteit ten aanzien van de vormgeving van de regie. De VNG geeft terug deze 

urgentie te voelen en het proces zo te willen inrichten dat gemeenten de regie hebben over de 

ontwikkeling van het gedwongen kader om zorg dichtbij een kind te kunnen garanderen. Het 

gesprek over de uitwerking van de bestuurlijke visie zal uiteindelijk binnen de regio plaatsvinden 

tussen alle belanghebbende partijen.  

Vragen en/of opmerkingen? Mail Astrid Jansen (astrid.jansen@vng.nl)  

 

Zorglandschap: Landelijk bovenregionaal aanbod & coördinatie hierop van gemeenten 

 

De visie Ruimte voor Jeugdhulp schetst een ambitie voor de toekomst van bovenregionaal 

beschikbare essentiële jeugdhulp. Het is onder andere cruciaal om de specialistische kennis naar de 

gemeentelijke toegang te brengen, zodat specialistische hulpvragen vroegtijdig kunnen worden 

gesignaleerd en op kunnen worden gepakt. Om kwalitatief goede zorg in stand te houden, is het 

noodzakelijk dat aanbieders in deze beweging, een intersectoraal aanbod realiseren en hiermee dus 

kiezen voor samenwerking. De wens is dat het zorgaanbod op deze manier uiteindelijk meer 

regionaal of lokaal wordt georganiseerd. Als gemeenten en aanbieders er in slagen deze beweging in 

gang te zetten, is het mogelijk de essentiële functies in stand te houden.  

Op dit moment zien we in het land dat het proces van regionale samenwerking en de 

bovenregionale gesprekken wisselend verloopt. Gemeenten hebben nog niet altijd grip op de 

inhoudelijke afspraken die gemaakt worden met de bovenregionale instellingen en kunnen de 

consequenties daarvan voor de langere termijn soms moeilijk voorzien. Ook aan de zijde van de 

aanbieders verloopt het proces, vooral om tot ontkokering te komen, moeizaam. 

Om meer grip te krijgen op het zorglandschap willen gemeenten sturen op het stelsel en op de 
inhoudelijke afspraken, die zij met instellingen zijn aangegaan. Daarbij willen zij goed zicht hebben 
op de consequenties van besluiten. Zij hebben dan wel de instrumenten nodig om te kunnen sturen 
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en er zal een gedeelde visie hierover moeten bestaan. . In dit kader is onder andere een Excel sheet 
gemaakt met een overzicht van het bovenregionale aanbod. Er is nog de nodige discussie over de 
lengte en volledigheid van de lijst; moet alle instellingen er op? Het landelijk gecontracteerd aanbod 
moet in ieder geval nog worden toegevoegd. Daarnaast willen de betrokken regio’s per instelling en 
de beweging van Oost naar West verwerkt zien in de Excel.  

Een praktisch scenario, waarover is gediscussieerd, is om de regio met de grootste omzet bij een 

instelling als accounthouder aan te stellen. Deze accounthouder monitort de instelling en is het 

aanspreekpunt voor de andere regio’s. Het merendeel van de regiomanagers vindt het een goed 

idee dat er een accounthouder per instelling komt die waakt over de liquiditeit, wachtlijsten, 

volumeontwikkeling, portfoliokeuzes, tariefontwikkeling (etc) van een instelling.  Voor het Landelijk 

aanbod zal de VNG dit zijn. Wel is er nog een discussie over de zwaarte en inhoud van het 

accounthouderschap (oa. Verantwoordelijk persoon of groep, wel of niet aansluiten op een 

bestaand overleg, welke inhoudelijk te monitoren onderwerpen, omgang belangenverstrengeling 

etc). Dit punt komt dus op het volgende overleg terug.  

Bij dit vraagstuk is het goed om te vermelden dat het proces van daadwerkelijk sluiten van 

instellingen (en breder over de invulling van de visie op het zorglandschap) volgende maand wordt 

besproken met het Rijk, de TAJ en bestuurders van gemeenten en aanbieders tijdens een 24 

uursbijeenkomst. De opbrengst uit dit overleg vormt hiervoor de nodige informatie en kennis. Bij 

een uiteindelijke afbouw van een instelling is het hoe dan ook goed dat betrokken regio’s elkaar 

kennen.   

Vragen en/of opmerkingen? Mail Geert Schipaanboord (geert.schipaanboord@vng.nl)  

 

Ontwikkelingen binnen het gedwongen kader 

 

Onder de betrokken rondom de jeugdbescherming en de jeugdreclassering is de discussie ten 

aanzien van een wenselijk zorglandschap nog veel minder gevoerd. Hoe dan ook zijn er vele 

ontwikkelingen in gaande sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze taken.  

De kaart uit het begin van de powerpoint stamt uit het begin van 2015. De percentages kunnen er 

nu dus heel anders uitzien. Maar een klein percentage kinderen heeft gedwongen zorg nodig. Het 

gaat hierbij echter wel om de meest kwetsbare en zware gevallen.  

Het VNG traject Innovatieve Jeugdbescherming is verlengd tot 1 juli. Deelnemers uit het netwerk 

worden uitgenodigd om zich aan te melden met ondersteuningsvragen. Ten aanzien van de 

landelijke ontwikkelingen is het netwerk erover eens dat de aanscherping van de meldcode 

kindermishandeling onwenselijke gevolgen heeft voor professionals. Er komt namelijk meer druk op 

hen te staan. Het gaat hier echter om een politieke beslissing.  

Verder blijkt er nog de nodige onduidelijkheid te zijn binnen het netwerk over de toepassing van het 

jeugdstrafrecht voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Voor gemeenten is het vooral 

belangrijk om te weten dat zij wettelijk gezien moeten betalen voor de zorgmaatregelen van 

jongvolwassene die veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. In de bijlage vindt u meer informatie 

middels een brief aan de Tweede Kamer en de factsheet hierover.  

Tenslotte stelt het netwerk dat regionale bijeenkomsten al georganiseerd worden door de Raad voor 

de Kinderbescherming om kennis uit te wisselen over het vormgeven van de nazorg van jeugdige ex-

gedetineerden.  

 

Vragen? Mail Annelies Schutte (Annelies.schutte@vng.nl)  
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Veilig Thuis 

Binnen het netwerk zijn er zorgen over negatieve beeldvorming in de media naar aanleiding van de 

inspectierapporten. De VNG is in gesprek met inspectie, omdat uit rapporten niet blijkt dat 

gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn en dat deze publiciteit niet bijdraagt aan de duurzame 

ontwikkeling van VT. Tenslotte blijft het programma ‘Doorontwikkeling Veilig Thuis’ ook dit jaar 

doorlopen.  

Vragen en/of opmerkingen? Mail Suzanne Konijnendijk (suzanne.konijnendijk@vng.nl) 

Integrale Vroeghulp 

Integrale Vroeghulp is een (regionaal) ketennetwerk met expertise over jonge kinderen met 

ontwikkelingsproblemen als gevolg van een beperking. IVH is in veel regio’s actief en is bezig met de 

borging van haar werkwijze. De bouwstenen van deze werkwijze bestaat uit vroegsignalering, 

multidisciplinaire diagnostiek, een integraal adviesplan, informatieverstrekking, gezinsondersteuning 

en de koppeling met het onderwijs. Het belang van integrale vroeghulp wordt ook steeds meer 

erkend. Voor de borging van de werkwijze is een landelijke taskforce ingericht, die regio’s 

ondersteunt met kennis, handreikingen en goede voorbeelden.  

Volgens de regiomanagers is het van belang dat de kennis die landelijk voorhanden is, wordt 

geborgd in de verschillende regio’s. Ze geven daarom aan beschikbaar te zijn als contactpersoon om 

door te verwijzen naar de juiste mensen in de regio zelf.  

Vragen? Mail Susan Osterop (susan.osterop@vng.nl) 

Forum Jeugd 

Om gemeenten nog beter te ondersteunen met hun werkzaamheden is het forum Jeugd nieuw leven 

in geblazen. Waar de website meer is gericht op nieuws, is het forum meer gericht op interactie en 

het delen van goede voorbeelden. Dit gebeurt nu bijna iedere dag. Mocht u dus geen lid zijn, meld u 

dan snel aan op www.forum.vng.nl. U heeft dan ook toegang tot andere fora. Op verzoek van het 

netwerk zullen in ieder geval de mensen die geen lid zijn van de besloten groep voor regiomanagers 

hier aan worden toegevoegd.   

Vragen? Mail Tjolina Proost (tjolina.proost@vng.nl) 
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