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De Transformatieagenda 2018-2019 is aan het begin van 

2018 vastgesteld.

De realiteit heeft ons gaandeweg geleerd dat voor deze forse 

opgave meer dan twee jaar nodig is. De uitvoering van de agenda 

loopt daarom langer door en is gelijk aan de periode van het 

landelijk Transformatiefonds Jeugdhulp 2018-2020. 

Afhankelijk van de resultaten in 2018 en de eerste helft 2019 

wordt het vervolg in 2020 bepaald.

We hebben de Transformatieagenda 2018-2019, zoals u die 

hieronder aantreft, tekstueel niet aangepast. 

Dit om te voorkomen dat er meerdere versies gaan circuleren. 

Bij lezing kunt u wel rekening houden met de verlenging van 

de periode.

Belangrijke wijziging betreffende 
de Transformatieagenda 
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Voor u ligt de regionale transformatieagenda jeugdhulp 2018-2019 

van de samenwerkende gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse 

Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, samen de regio Zuidoost 

Utrecht. In deze agenda zijn de thema’s en uitgangspunten voor de 

gewenste regionale samenwerking opgenomen1 . De transformatie-

agenda geeft richting aan de vernieuwing die de komende twee jaar 

nodig is om de jeugdhulp regionaal te verbeteren. 

Het is onze opgave om te zorgen voor een jeugdhulplandschap dat alle jeugdigen in onze regio toegang geeft 

tot de juiste hulp, op basis van hun ondersteuningsbehoefte, zo dichtbij mogelijk aangeboden (in onze eigen 

regio), met zo min mogelijk onderbrekingen. We hebben de opgave te zorgen dat jeugdigen betere zorg 

krijgen, meer maatwerk, meer op hun situatie afgestemd, meer dichtbij en zoveel mogelijk in gezinssituaties.

Met overtuiging gaan we door met de benodigde transformatie. Daarbij realiseren we ons dat de benodig-

de acties veel van betrokkenen zullen vragen, zeker ook omdat het Rijksbudget terugloopt. Tevens is het 

teruglopende Rijksbudget een dringende reden voor deze vernieuwing. Door nu te investeren, staan we in 

de toekomst sterker. 

De transformatieagenda bevat op hoofdlijnen de stimulerende maatregelen en projecten die uitgevoerd 

worden om de transformatie te realiseren. Al deze acties komen niet uit het niets. We hebben ze al langer 

in beeld en we werken hier deels ook al aan. Omdat bovenregionaal de gesprekken zijn gestart over om- en 

afbouw van de zwaardere jeugdhulp, moeten we regionaal gelijk tred zien te houden met de opbouw van 

ambulante mogelijkheden. Daarom pakken we het geheel programmatisch aan, zodat we kunnen sturen.

Deze transformatieagenda richt zich zoals genoemd op wat regionaal nodig is. Waar relevant besteden we 

aandacht aan wat lokaal en bovenregionaal wordt of moet worden aangepakt. Ieder niveau heeft een eigen 

aanvullende functie en biedt dus meerwaarde.

Inleiding

1 In de uitvoering van de bestuursopdracht hebben de betrokken gemeenten en de jeugdhulpaanbieders samen een transformatieagenda 
ontwikkeld. De agenda dient als middel voor de doorontwikkeling van de (specialistische) jeugdhulp en ondersteuning, die aanvullend is op inzet 
vanuit de lokale teams en de basisinfrastructuur. De agenda en de plannen zijn tot stand gekomen met cliëntenvertegenwoordigers/WMO-raden, 
jeugdhulpaanbieders, lokale teams en pleegouderraden.
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Als kader voor de transformatieagenda geldt de stelselwijziging 

in de jeugdzorg, waarbij de jeugdtaken naar de gemeenten zijn 

gedecentraliseerd. Deze stelselwijziging was geen doel op zich, 

maar een middel om een concrete omslag (transformatie) in de 

zorg voor jeugd te realiseren.   

Doelen van de Jeugdwet 

De versnippering, gebrekkige werking en onbeheersbaarheid van het vorige stelsel gaf aanleiding tot de

huidige, ingrijpende transformatie die met de Jeugdwet is ingezet. Met de huidige Jeugdwet willen we: 

1. Het ‘gewone’ opvoeden en opgroeien, de ontwikkeling van jeugdigen in de dagelijkse context van gezin, 

school, opvang en buurt bevorderen of herstellen. Indien nodig treffen we compenserende maatregelen, 

zodat jeugdigen samen met hun ouders/opvoeders op eigen kracht verder kunnen.

2. Opvoed- en opgroeiproblemen voorkomen en terugdringen, en bij uitval uit gezin, school, arbeid of  

sociale verbanden voor herstel zorgen (inclusie).

3. De participatie van jeugdigen met speciale behoeften stimuleren, door verzorging, begeleiding, onder-

wijs en/of behandeling te bieden die hen verzekert van een zo volwaardig en zo ‘normaal’ mogelijk be-

staan, hun zelfstandigheid bevordert en actieve deelname aan het gemeenschapsleven vergemakkelijkt.

4. Jeugdigen beschermen wanneer hun ontwikkeling ernstig bedreigd wordt doordat de opvoedings- 

omgeving onaanvaardbaar is. 

Maatschappelijke opgave en transformatieopgave

De maatschappelijke opgave ‘zorg voor de jeugd’ is dat kinderen en jongeren met problemen op tijd 

goede en effectieve jeugdhulp krijgen, zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

Kort samengevat is de transformatieopgave in de jeugdhulp erop gericht dat meer kinderen zo goed 

mogelijk kunnen meedoen en gezond en veilig kunnen opgroeien in hun eigen omgeving, met steun van 

ouders en medeopvoeders.

De transformatieopgaves zijn:

• Meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, meer benutten van ‘eigen kracht’2  en het sociale  

netwerk van kinderen en hun ouders.

• Kinderen en jongeren naar vermogen mee laten doen, laten participeren. Daarom willen we  

normaliseren, ontzorgen en niet onnodig medicaliseren.

• Sneller jeugdhulp op maat en dicht bij huis bieden, om zo het beroep op gespecialiseerde zorg te  

verminderen.

• Betere samenwerking rond gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 

• Meer ruimte voor professionals, door de regeldruk serieus terug te dringen. 

Kaders transformatieagenda

2 Zelfregie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid versterken.
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De gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben zich als regio Zuid-

oost Utrecht de afgelopen jaren intensief ingezet om de jeugdhulp samen met cliënten en zorgaanbieders te 

transformeren op basis van deze opgaves. Afgelopen jaren is gebleken dat we door de krachten te bundelen 

van elkaar leren en meer resultaat kunnen bereiken. 

Op lokaal niveau werken in alle gemeenten stevige lokale teams, die samenwerken. Soms is dat op casuïs-

tiekniveau en vaker in innovatietrajecten voor verbetering van de jeugdhulp. Extra middelen voor de zorg 

aan voogdijkinderen was het resultaat van de gezamenlijke inzet van de vijf gemeenten. Maar ook op het 

gebied van contractmanagement en overleg met de aanbieders is gebleken dat de samenwerking in de regio 

goed werkt.

Met de Utrechtse jeugdregio’s Utrecht Stad, Utrecht West, Lekstroom en Eemland hebben we ons verbon-

den aan de visie ‘Ruimte voor Jeugdhulp’. Voor de transformatie hebben we een gezamenlijke ambitie en 

visie opgesteld. Dit betekent dat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen om een basisbeschikbaarheid 

van specialistische vormen van jeugdhulp te garanderen, maar vooral ook dat we regionaal zorgen voor 

voldoende passende jeugdhulp voor veelvoorkomende (complexe) vragen.  

Hiermee willen we ook bewerkstelligen dat aanbieders beter aan kunnen haken bij onze lokale en regionale 

behoeften en echt maatwerk kunnen leveren. 

Met de transformatieagenda 2018-2019 jeugdhulp Zuidoost Utrecht borduren wij voort op deze ontwik-

kelingen, maar kiezen wij ook nadrukkelijk voor een versterking van de inzet en investeringen op regionaal 

niveau om de jeugdhulp te verbeteren. 

Uitgangspunten transformatieagenda

De regionale ambitie is om kinderen die intensieve of specialistische hulp nodig hebben, zo veel mogelijk 

‘gewoon’ te laten opgroeien door bij voorkeur de hulp en ondersteuning in te zetten binnen het eigen gezin 

of binnen een kleinschalige gezinsgerichte setting in de wijk of buurt.

Samen met de andere Utrechtse regio’s hebben wij deze ambitie vertaald naar uitgangspunten 

(zoals grafisch op pagina 6 weergegeven). Deze uitgangspunten zijn vervolgens ook in regionale bijeenkom-

sten besproken en door onze stakeholders omarmd. De transformatieagenda is ontwikkeld aan de hand 

van deze gemeenschappelijke ambities en inhoudelijke uitgangspunten. 

 

De ambitie en uitgangspunten houden het volgende in:

• Voor ieder kind met veelvoorkomende (complexe) vragen willen we tijdige en vraaggerichte hulp  

aanbieden, zo ambulant mogelijk en op maat. 

 Ofwel: Passende hulp voor het kind: Dichtbij, Op tijd, Afgestemd.

• Beroepskrachten moeten elkaar beter benutten. Vaak betekent dit dat ze hun werk op een andere 

manier doen: meer samenwerken en afstemmen, en een taak aan de ander overlaten vanwege diens 

specifieke expertise. 

• Om te bereiken dat jongeren minder instromen in de zwaardere zorg zullen we inzetten op het  

verbeteren van signalering door beroepskrachten en het vergroten van de gezamenlijke preventieve 

kracht. De inzet is om een dekkend hulpaanbod te realiseren, zonder overschot en lacunes. De aanslui-

ting tussen de nieuwe vraag en de ingekochte zorg behoeft verbetering.
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• Het motto is ‘geen kind de regio uit, tenzij...’. Voor alle veelvoorkomende enkelvoudige én complexe 

problematiek moeten jeugdigen/gezinnen hulp binnen onze eigen regio kunnen krijgen. Dit betekent dat 

we een breed en specialistisch aanbod van hulp (met en zonder verblijf) en ondersteuning nodig hebben 

dat tijdig en dicht bij ouders en jeugdigen ingezet kan worden, op maat, dus afgestemd op dat wat nodig is.

• We gaan de zorg vanuit de residentiële specialistische jeugdhulp verkorten en afschalen richting 

ambulante zorg of lichte zorgvormen met verblijf. Voor alle veelvoorkomende (specialistische) vragen 

van jeugdigen/gezinnen is tijdig passende zorg voorhanden, zo nabij en gezinsgericht mogelijk.

kind en 
gezin

Groeit op in een 
gezinsomgeving

Heeft ouders die 
zoveel als mogelijk 

aan zet blijven

Verblijft als woon- 
en opvoedings-

variant zo stabiel 
mogelijk

Heeft een 
belangrijke

ander

Krijgt 1 plan met 
lange termijn 

perspectief

Groeit op in 
een buurt

Krijgt goed en 
doorlopend 
onderwijs

Legt een door-
gaande lijn af 
tot aan zelf-
standigheid

Verblijft als hulp-
verleningsvariant 
zo kort mogelijk

De zorg verplaatst en niet het kind.

Sociale basis, lokaal team en 
specialistische hulp goed 
verbonden met elkaar.

De zorg verplaatst en niet het kind.

Sociale basis, lokaal team en 
specialistische hulp goed 
verbonden met elkaar.

Veiligheid vormt 
de ondergrens.
Veiligheid vormt 
de ondergrens.
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• Door ombouw van bestaande zorgvormen en opbouw van nieuwe functies willen we ‘oude’ vormen van 

residentiële zorg laten inkrimpen en sommige (bovenregionale essentiële) functies overbodig maken. 

Bijvoorbeeld door te kiezen voor pleegzorg of gezinshuizen in plaats van plaatsing in residentiële zorg, 

of door uithuisplaatsing te voorkomen met inzet van intensieve ambulante zorg. Door tijdige inzet en 

met voldoende expertise aan boord is het mogelijk om instroom van jeugdigen naar zwaardere zorgvor-

men terug te dringen en uitstroom van jeugdigen uit zware zorg te bevorderen. Het afbouwen van oude 

vormen van residentiële zorg doen we verantwoord en duurzaam: we breken niet af voordat er een 

alternatief is. Jeugdigen met complexe problematiek die intensieve hulp (met verblijf) nodig hebben, 

willen we kleinschalige specialistische voorzieningen bieden. Van deze kleinschalige voorzieningen 

hebben we er in de regio meer nodig3. 

Vanuit deze uitgangspunten, gaan we de zorg vanuit de residentiële specialistische jeugdhulp verkorten en 

afschalen richting ambulante zorg of lichtere verblijfsvormen. Dit doen we aan de hand van drie speerpun-

ten: 

1. (Samen)Werken met het gezin

2. Innoveren van de jeugdhulp

3. Leren en ontwikkelen

3 Deze uitwerking van de transformatieopgave leidt tot een precair evenwicht. Omdat de vernieuwing lokaal en regionaal grote impact heeft op 
de aanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp, blijven we bovenregionaal samenwerken en samenhang bewaken om die omslag goed te laten 
verlopen en hulp en expertise te behouden. Ondanks de vernieuwing blijft namelijk altijd een deel van de specialistische zorg noodzakelijk. 
Dit resterende deel zal te weinig voorkomen om dit tegen acceptabele kosten en voldoende kwaliteit regionaal te kunnen bieden. Voldoende 
schaal borgen vraagt om bovenregionale afstemming.



transformatieagenda 2018 / 2019 9speerpunt 1 - (samen)werken met het gezin  /

Jeugdhulp is een domein waarin veel actoren en disciplines actief 

zijn. Succes in de jeugdhulp hangt daardoor in grote mate af van 

effectieve en duurzame samenwerking, zodat professionals niet 

langs elkaar heen werken. Daarnaast is het van cruciaal belang dat 

een jeugdige tijdige, passende en zo ‘thuisnabij’ mogelijk ondersteu-

ning krijgt. Vanuit dat perspectief is het eerste speerpunt van de 

transformatieagenda: (Samen)Werken met het gezin. 

Speerpunt 1. 
(Samen)Werken met het gezin 
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Dit speerpunt kent de volgende actielijnen:

1. Regionaal beleid en sturen op 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;

2. Integrale crisishulp;

3. Ambulante inzet aansluitend op lokale teams en basisstructuur;

4. Lokale ondersteuning van en door gezinnen (meeleef-, steungezinnen);

5. Goede pleegzorg;

6. Regionaal doorbraakteam (landelijk vereist); 

7. Afbakening jeugdhulp: welke vormen van jeugdhulp vergoeden wij?

8. Aansluiting uitvoeringsprogramma Passend Onderwijs - Jeugdhulp.

Actie 1 / Regionaal beleid en sturen op 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 

Achtergrond

Een belangrijk doel van de Jeugdwet is het realiseren van samenhangende hulp voor gezinnen via 1 gezin, 

1 plan, 1 regisseur. Uit casussen en input van lokale teams en zorgaanbieders blijkt dat de samenwerking en 

coördinatie van hulp aan jeugdigen in onze regio beter kan. De werkwijze 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur wordt 

nog niet altijd toegepast of verwatert gedurende het hulptraject. Het ontbreken van regie en een integraal 

plan, en onduidelijke samenwerkingsafspraken hebben bij de hulp aan kinderen en gezinnen met complexe 

en meerdere problematiek een negatief effect op de tijdigheid, passendheid en kwaliteit van die hulp. 

Uitgangspunt

Het streven is om zoveel mogelijk regie bij de gezinnen te leggen. Wanneer de coördinatie en aansturing 

niet bij jeugdige, ouder of gezin kan worden belegd, moet er helderheid zijn over wie dan wel de regie voert 

en wat dat inhoudt. Bij casusregie hoort in ieder geval de bevoegdheid om het handelen van alle betrokken 

professionals op elkaar af te stemmen. Het doel daarvan is om één goed samenhangend traject aan onder-

steuning en hulp voor de cliënt of het cliëntsysteem te realiseren. 

In de verkenningsfase is met diverse stakeholders gesproken over de meest passende vervolgstap en zijn 

hier acties aan verbonden. Bij de acties houden we er rekening mee dat de toegang tot de jeugdhulp lokaal 

is vormgegeven. Door regionale ondersteuning en gezamenlijk op te trekken komen we tot meer resultaat. 

Het vereenvoudigt het gesprek met de aanbieders over het verbeteren van de samenwerking. 
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Actie

1. Om gezinnen en professionals te ondersteunen, ontwikkelen we regionaal beleid over wat casusregie  

inhoudt en wie de regie voert. Door uiteenlopende stakeholders is geconcludeerd dat de consulenten 

van de lokale teams, gezien hun unieke en centrale rol, bij uitstek de professionals zijn die casusregie 

kunnen bieden of organiseren. Op basis van het beleid wordt een plan gemaakt en uitgevoerd om het 

beleid in de praktijk te implementeren. 

2. De lokale teams starten regionaal een pilot met de samenwerkingstool Samen1plan, waarmee het  

samenwerken tussen cliënten en hulpverleners professioneel georganiseerd kan worden. Via deze 

aanpak gaan ze aan de slag om de gewenste veranderingen te bevorderen. Voor de pilot wordt samen-

gewerkt met het Nederlands Jeugd Instituut. Circa 40 zorgintensieve of multi-problemgezinnen (en de 

betrokken actoren die een rol spelen in deze gezinnen) worden gevraagd mee te werken. Op basis van de 

opgedane ervaringen kan eind 2018 besloten worden over het vervolgtraject en het wel of niet dooront-

wikkelen van deze aanpak. Samen1plan4  is een online tool die de samenwerking faciliteert.

3. Als de veiligheid van het kind of in het gezin in het geding is, spelen jeugdbescherming en jeugdreclas-

sering en Veilig Thuis een centrale rol, samen met de lokale teams. Ook al zijn er de afgelopen jaren 

belangrijke stappen gezet in de samenwerking tussen lokale teams en SAVE-teams, in de praktijk schuurt 

het nog regelmatig. De komende jaren zullen we dan ook verder investeren in het verbeteren van deze 

samenwerking en de doorontwikkeling van de SAVE-aanpak, met name als het gaat om het preventieve 

deel. Zo zetten we ook in op het zoveel mogelijk voorkomen van huiselijk geweld en het zo vroegtijdig 

signaleren hiervan en adequaat acteren hierop. Deze aanpak staat niet op zichzelf, maar wordt afge-

stemd op andere regionale opgaven zoals beschreven onder 4. Aansluiting uitvoeringsprogramma 

Passend Onderwijs - Jeugdhulp. 

       Ook onderzoeken we hoe de samenwerking en afstemming tussen de jeugdhulpketen en de justitiële 

       keten door regionale aanpak kan worden verbeterd. 

4. In de levensfase na 16 jaar verandert er veel voor jongeren. Ze gaan zelfstandig wonen, hun eigen geld 

verdienen en zelf beslissingen nemen. Circa 15 procent van de jongeren tussen 16 en 23 jaar is kwets-

baar en heeft extra ondersteuning nodig. Om deze jongeren te ondersteunen naar zelfredzaamheid is 

een integrale en preventieve aanpak nodig op de gebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en 

wonen. Zowel vanuit cliëntvertegenwoordigers als vanuit hulpverleners en gemeenten wordt (h)erkend 

dat het een belangrijk thema is. 

        In de afgelopen periode is samengewerkt aan een integrale aanpak, waarbij al verschillende activiteiten 

        zijn georganiseerd en resultaten zijn behaald.

 In de periode 2018-2019 is een extra investering en domeinoverstijgende inzet nodig om de aanpak 

 voor de doelgroep kwetsbare jongeren van 16 tot 23 jaar goed tot stand te laten komen.  Het trekker

 schap van de verdere implementatie en uitvoering wordt  van de regio verschoven naar de lokale 

 gemeenten (toegangsteams).  Hierdoor verwachten we beter de domeinoverstijgende doelstellingen te

 bereiken. Waar nodig of wenselijk wordt ondersteuning beschikbaar gesteld vanuit de regionale werk

 groep. Er wordt met de teams gekeken wat nodig is voor verdere implementatie en er worden afspraken 

 gemaakt over de uitvoering en monitoring van de effecten. Via  de regionale leeromgeving kan van en 

 met elkaar geleerd worden.

4 Zie voor meer informatie http://samen1plan.nl/images/videos/Samen1Plan_Eindversie.mp4
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Actie 2 / Integrale crisishulp

Achtergrond 

Een crisis is een acute ernstige verstoring van het dagelijks functioneren van de jeugdige en de omgeving 

(thuis en/of tijdens behandeling door een instelling). De crisisfunctie bestaat uit de crisisdienst, ambulante 

hulp en crisishulp met verblijf. 

De huidige crisishulp is nog georganiseerd via de ‘oude’ sectoren (Jeugd en Opvoedhulp, Kinderen met een 

beperking, Jeugd GGZ). Als een jeugdige nu in een crisis raakt moet dus van tevoren een keuze worden 

gemaakt voor een bepaalde sector. 

Uitgangspunt

Door de beweging in te zetten van een sectorale naar een integraal georganiseerde crisishulp kan direct 

passende zorg geboden worden en kunnen effi ciencyvoordelen worden behaald (onder andere op het 

gebied van overhead, capaciteitsbenutting, huisvesting etc.). 

We willen de crisishulp meer ombouwen naar ambulante zorg op regionaal en lokaal niveau. 

Voor alle jeugdigen willen wij bovendien voorkomen dat situaties escaleren en een tijdelijke crisisopname 

noodzakelijk is. Dit vraagt om signaleren en handelen, tijdig bespreken, betrekken en samenwerken. We 

willen dat al in een vroeg stadium met ouders en jeugdigen besproken wordt wat te doen als het spannend 

wordt, inclusief de vraag waar kind of ouders dan heen kunnen om de situatie te stabiliseren. 

Tegelijkertijd willen we dat waar nodig aanvullende hulp snel beschikbaar is. Als een en ander toch leidt tot 

een crisisopname zal dit binnen duidelijke afspraken moeten zijn en gericht op terugkeer naar huis of met 

perspectief op verblijf voor langere tijd. 

Actie

Er is bovenregionaal een gezamenlijke visie en ambitie ontwikkeld die vraagt om een regionale aanpak. 

Onderdeel hiervan is de implementatie van de zogenoemde prioriteitenladder. De ladder is een hulpmiddel 

voor de lokale teams, bedoeld om na te gaan of alle lichtere interventies benut zijn alvorens een zwaardere 

interventie in te zetten. De opdracht blijft uiteraard goede en passende hulp te organiseren.

Daarnaast willen we naar een integrale 24/7 beschikbare multidisciplinaire crisisdienst, waarbij deze 

crisisdienst naadloos overgaat in passende jeugdhulp (indien nodig) en/of afgeschaald wordt naar het lokale 

veld. Daarbij willen we verdergaande ambulantisering en inzetten op (snellere) perspectiefverduidelijking 

en toename van ‘terug naar huis’. Deze plannen gaan we samen met de aanbieders van de crisishulp en de 

lokale teams uitwerken en uitvoeren. 
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Actie 3 / Ambulante inzet aansluitend op lokale teams  
 en basisstructuur

Achtergrond 

Om de transformatie te laten slagen is het van belang dat we ‘flexibele jeugdhulp’ in de buurt weten te orga-

niseren. Met flexibele jeugdhulp wordt bedoeld: hulp die makkelijk en snel ingezet kan worden na een crisis 

of na crisishulp. Het is een vervolg op of een combinatie met wat er al aan (lokale) hulp is of wordt gegeven, 

of wat nodig is om zwaardere zorg af te schalen. De hulp wordt gegeven in samenspraak met de jeugdigen 

en gezinnen.

De huidige inkoopstructuur biedt veel mogelijkheden voor flexibele hulp op maat. We zien echter dat 

getransformeerd werken conform de visie en uitgangspunten nog onvoldoende tot stand komt. Aanbieders 

geven aan dat er meer crisisopnames zijn. We zien een stabilisering van het aantal jeugdbeschermings-

maatregelen dat ingezet wordt, terwijl we de trend naar beneden willen voortzetten. Er zijn verschillende 

schotten in het werkveld, en de ketenzorg komt nog onvoldoende tot stand. 

Uitgangspunt

Waar het om gaat is dat we inwoners en gezinnen met ernstige problemen tijdig en succesvol ambulante 

zorg bieden. Dat we meer uithuisplaatsingen voorkomen en dat jeugdigen uit de residentiële voorzieningen 

succesvol terugkeren naar buurt of woonplaats. Om dit te realiseren, is op lokaal en regionaal niveau inzet 

en ontwikkeling van aanvullende (gespecialiseerde) jeugdhulp noodzakelijk. Ter ondersteuning van de lokale 

aanpak is jeugdhulp nodig die dicht bij huis kan worden ingezet, zodat het grootste deel van de zorgvragen 

– waaronder ook veelvoorkomende complexe vragen – daar kan worden opgelost. Dit betekent dat er op 

regionaal niveau een opgave ligt.

Actie

De regio zal regie voeren op en begeleiding bieden bij deze opgave. De regio communiceert actief de visie en 

uitgangspunten, en de behoefte aan jeugdhulp dichtbij, ambulant en op maat naar actoren in het werkveld. 

De aanpak richt zich op het bewerkstelligen van een gezamenlijke werkwijze en op bewust bekwame pro-

fessionals die elkaar op het juiste moment opzoeken en elkaars expertise benutten. Lokale teams krijgen de 

opdracht om geen diagnostiek of hulp toe te wijzen die niet aansluit bij onze uitgangspunten. We vragen de 

verschillende actoren aantoonbaar bij te dragen aan het optimaliseren van de integrale samenwerking.

De acties zijn ook gericht op het realiseren van voldoende intersectorale ambulant beschikbare hulp, 

die thuis en nabij kan worden ingezet. Die hulp omvat zowel ambulante begeleiding als behandeling van 

jeugdigen en hun ouders. Het werken met een flexibel regionaal team van intersectorale hulpverleners is 

een mogelijkheid om dat plan te realiseren. Maar er zijn wellicht ook andere oplossingsrichtingen. Hiervoor 

raadplegen we het werkveld. 

Actie 4 / Lokale ondersteuning van en door gezinnen

Achtergrond

Over het algemeen zijn de netwerken van informele en formele jeugdhulp gescheiden werelden. We benut-

ten de kansen nog niet optimaal om meer jeugdhulp thuis en meer lichte gezinsvormen te realiseren. 

Er wordt nog onvoldoende gebruikgemaakt van de mogelijkheden om een jeugdige af en toe buiten het 

eigen gezin op te vangen, dus waarbij de jeugdige ‘een beetje ergens anders’ hulp ontvangt. Door dat wel te 

doen, zorgen we dat een kind thuis kan blijven en zo gewoon mogelijk kan opgroeien. 

Uitgangspunt

Jeugdigen hebben recht op veilig opgroeien, bij voorkeur in het eigen gezin en ‘thuis’. Meer kinderen wonen 

thuis of met inzet van preventieve en lichte vormen van jeugdhulp in gezinsvormen (zoals steungezinnen) 

en/of krijgen andere vormen van intensieve ambulante jeugdhulp. Uiteraard wordt eerst gezocht naar 

mogelijkheden in het eigen netwerk. 
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Actie

We ontwikkelen (inkoop)beleid en een aanpak die deze jeugdhulp stimuleert. We organiseren een aanbod 

van lichtere gezinsvormen voor specifi eke doelgroepen (lees: meeleefgezinnen) die op regionaal niveau 

bediend moeten worden. We stimuleren samenwerking, netwerken en kennisuitwisseling tussen de formele 

en informele vormen van jeugdhulp en met de lokale teams. Dit doen we om de bekendheid over de inhoud 

van elkaars werk onderling te vergroten, onderlinge uitwisseling en samenwerking mogelijk te maken en de 

potentiële ondersteuning voor elkaar meer te verduurzamen. 

Actie 5 / Goede pleegzorg

Achtergrond

Pleegzorg is een belangrijke vorm van jeugdhulp om kinderen zo ‘thuis’ mogelijk te laten opgroeien als dat 

niet meer bij de ouders kan. Uit gesprekken met pleegouder(raden), lokale teams, pleegzorgaanbieders 

en uit onderzoek blijkt dat we veel mogelijkheden hebben om pleegzorg in onze regio te verbeteren en te 

versterken. 

Uitgangspunt

De ambitie is het goed regelen van pleegzorg. Samen met aanbieders, cliënten en pleegouders streven we 

naar meer pleeggezinnen en naar goed passende matches. Daarbij staat de vraag centraal wat er nodig is om 

te zorgen dat pleegouders en gezinshuisouders het volhouden. Dit geldt met name bij jeugdigen waarvan de 

problematiek complex is en die voorheen in de residentiële jeugdhulp werden opgevangen. Deze opgave is 

van belang voor de realisatie van de af- en ombouw van de residentiële zorg en opname in behandelgroepen. 

Actie

In een uitvoeringsplan verwoorden we de pleegzorgdoelen en resultaten die we willen bereiken. 

Daarin is aandacht voor hoe we pleegouders goed toerusten en goed op maat begeleiden om hun 

belangrijke maatschappelijke taak te kunnen verrichten. Knelpunten in de pleegzorg, zoals vroegtijdige 

beëindigingen en doorplaatsingen van pleegkinderen, willen we samen met de cliënten(vertegenwoordi-

gers), pleegzorgaanbieders en lokale teams oplossen. Het is bijvoorbeeld bekend dat sociale netwerken een 

belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen van het voortijdig afbreken van een pleegzorgplaatsing.

In het uitvoeringsplan nemen we acties op om het aantal pleeg-

gezinnen te vergroten. Daarbij kijken we ook naar de samenhang 

met lichtere ondersteuningsvormen als meeleefgezinnen en 

zwaardere vormen als gezinshuizen. Zo kunnen ouders die be-

sluiten toch geen pleegouder te worden wellicht in een lichtere 

vorm van betekenis zijn.

De Jeugdwet faciliteert de mogelijkheid dat kinderen vanaf hun 

18e tot hun 23e jaar nog in hun pleeggezin kunnen blijven. We 

maken beleid op toepassen van verlengde jeugdhulp voor jonge-

ren die hulp ontvangen met verblijf, zoals in pleeggezinnen. Dit 

beleid en de bijbehorende acties moeten bijdragen aan verbeter-

de uit- en doorstroom van jongeren richting zelfstandigheid, en 

participatie in de samenleving naar vermogen. 

In het uitvoeringsplan wordt verder ingegaan op de pleegzorg-

doelen en resultaten die we willen bereiken. 
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Actie 6 / Regionaal doorbraakteam 

Achtergrond

Er is een groep jeugdigen, veelal met complexe (gecombineerde) opvoed- en psychische problemen, die 

tussen wal en schip dreigt te vallen. Voor het plaatsen van deze jongeren in de juiste zorg is de reguliere 

samenwerking tussen zorgaanbieders, SAVE en/of lokale teams niet toereikend en zijn er oplossingen nodig 

die niet gerealiseerd (kunnen) worden door de individuele instellingen. 

 

Uitgangspunt

Voor het realiseren van passende hulp is een regionaal (doorbraak)team nodig. Dit sluit aan bij het advies 

van de brancheorganisaties, de VNG en het Rijk om ‘regionale expertteams voor complexe zorgvragen’5  

in te richten.

Actie

Het team heeft als werktitel ‘regionaal doorbraakteam’. In dit team participeren aanbieders, lokale teams, 

onderwijs en gemeenten. Zij zorgen voor zicht op best passende hulp en het realiseren hiervan. De opge-

dane kennis wordt gedeeld via de regionale leeromgeving en wordt benut voor de verbetering van het re-

gionale zorglandschap jeugd. In het werkveld leeft het gevoel van urgentie om te starten met het regionale 

doorbraakteam. Het plan van aanpak is tot stand gekomen met diverse stakeholders en besproken in het 

aanjaagteam. Nu de opzet en kaders duidelijk zijn, is het inrichten en daadwerkelijk opstarten de volgende 

stap. 

Actie 7 / Afbakening jeugdhulp: welke vormen van jeugdhulp  
 vergoeden wij?

Achtergrond

Er is hulpaanbod dat weliswaar toegevoegde waarde biedt voor de hulp aan jeugdigen en gezinnen, maar 

dat we niet inkopen omdat het niet valt binnen de inkoopafspraken van de jeugdhulp. Veelal gaat het om 

aanbod van zelfstandige professionals die niet voldoen aan de kwaliteitseisen of betreft het aanbod dat we 

niet beschouwen als jeugdhulp. Vaak is het ook de vraag of het wel onder de verantwoordelijkheid valt van 

de gemeente; het zit op het snijvlak van verschillende wetten (Wlz, Zvw, Jeugdwet). Daarmee is dit aanbod 

vaak niet beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Met enige regelmaat geven lokale teams aan behoefte te hebben aan de inzet van deze vormen van niet-ge-

contracteerd aanbod. Ook hebben meerdere zzp’ers die niet aan de toelatingseisen voldeden verzocht om 

aanpassing van die toelatingseisen. Vanuit beleid roept dat de vraag op welke vormen van zorg inhoudelijk 

een goede aanvulling zijn op ons zorgpalet en passen in onze opdracht om dichterbij passender hulp te 

organiseren. 

Uitgangspunt

We willen flexibel inspelen op de specifieke vragen op maat en vooral vanuit de gebruikers (jeugdigen/ge-

zinnen) geredeneerd. Daarbij willen we kwalitatief goede jeugdhulp leveren aan onze inwoners. Jeugdigen 

hebben recht op hulp van goed niveau en de Jeugdwet stelt eisen aan aanbieders. Professionele aanbieders 

van jeugdhulp (dit kunnen ook zzp’ers zijn) mogen alleen jeugdhulp verlenen als ze voldoen aan de kwali-

teitseisen die genoemd staan in de Jeugdwet. We willen daarnaast dat de lokale toegangsteams gebruik 

kunnen maken van laagdrempelige ondersteuning die effectief kan zijn en vaak relatief goedkoop is. 

Actie

We onderzoeken of we – binnen de Jeugdwet en het huidige kwaliteitskader – door aanpassing van het re-

gionaal inkoopbeleid meer zorgvormen willen en kunnen inkopen en onder welke voorwaarden dat mogelijk 

is. Wanneer dit niet kan, brengen we in kaart welke andere gemeentelijke financieringsvormen mogelijk 
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zijn. Voor dit onderzoek maken we gebruik van de uitkomsten van een pilot in de gemeente Amersfoort en 

gemeenten die werken met een aanvullende collectieve zorgverzekering. In dit deelproject worden ook de 

vragen opgepakt die spelen bij de afbakening  van de Wmo-begeleiding. 

Actie 8 / Aansluiting met uitvoeringsprogramma Passend 
 Onderwijs -Jeugdhulp 

Achtergrond

Binnen Passend Onderwijs zijn er vier thema’s waarbij een nauwe samenwerking tussen onderwijs en ge-

meenten van groot belang is. Het gaat daarbij om onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht en zorg 

voor de kinderen. De samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor het vormgeven en onderhouden 

van een dekkend netwerk van (onderwijs)ondersteuningsvoorzieningen op en tussen de scholen in de regio. 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van preventieve en curatieve jeugdhulp, waaronder 

jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, pleegzorg en zorg voor kinderen/jongeren 

met een psychische of psychiatrische stoornis of een licht verstandelijke beperking. 

De afgelopen vier jaar zijn al belangrijke stappen gezet in de samenwerking tussen onderwijs en gemeen-

ten. We zijn er echter nog niet. Zorgen rond de ontwikkeling van kinderen worden nog te lang binnen de 

school gehouden, terwijl de inzet van expertise vanuit een schoolondersteuningsteam of een lokaal team 

een belangrijke bijdrage kan leveren. Lokale teams kunnen nog beter het onderwijs betrekken bij de hulp 

en ondersteuning van kinderen en gezinnen. Er zijn nog te veel kinderen die langdurig thuiszitten zonder 

perspectief op terugkeer naar school. En tot slot is er een groeiend aantal initiatieven rond onderwijszorgar-

rangementen, waarbij het vaak nog schuurt tussen onderwijs en jeugdhulp/gemeente. 

Uitgangspunt

Gemeenten en samenwerkingsverbanden willen vanuit pedagogisch partnerschap een samenhangend 

aanbod van opvoedondersteuning, onderwijs en jeugdhulp en doorlopend onderwijs realiseren zodat alle 

kinderen en jongeren betekenisvol kunnen participeren in een samenleving waarin iedereen meedoet en 

meetelt. Hiermee willen we bereiken dat geen enkel kind langer dan vier weken thuis zit zonder aanbod van 

passend onderwijs/zorg en dat er over vier jaar géén thuiszitters meer zijn. 

Actie: 

Er is in concept een gezamenlijk hoofdstuk opgesteld met daarin de gezamenlijke beleidskaders, geformu-

leerd in missie, visie en doelstellingen. Hieraan gekoppeld wordt een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen 

opgesteld. Na besluitvorming in het OOGO in het 2e kwartaal van 2018 worden (deel)projecten uitgewerkt 

en uitgevoerd, waarbij specifieke aandacht is voor afstemming op de projecten binnen de transformatie-

agenda.

Centrale thema’s die uitgewerkt worden zijn: 

• Versterken doorgaande ontwikkelingslijn en vroegsignalering; 

• Preventieve maatregelen ter voorkoming van belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen en  

jongeren; 

• Zorgen dat er gewerkt wordt met één professioneel ondersteuningsteam rondom het kind, dat integraal, 

slagvaardig en vraaggericht werkt volgens de methodiek 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;

• Integrale, vraaggerichte onderwijszorgarrangementen voor kinderen en jongeren die baat hebben bij 

een combinatie van onderwijsondersteuning en jeugdhulpverlening (en medische zorg);

Op moment van het schrijven van de transformatieagenda 2018-2019 wordt nog gewerkt aan het uitvoe-

ringsprogramma samenwerking onderwijs en gemeenten. De uitvoering hiervan vindt plaats binnen de 

organisatiestructuur rond passend onderwijs zoals dat tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten is 

afgesproken. 
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Onze gewenste situatie voor verblijf is – aansluitend op de  

uitgangspunten – dat iedere jeugdige in een gezinsomgeving in een 

buurt woont, goed doorlopend onderwijs krijgt en er sprake is van 

een doorgaande lijn in ondersteuning naar zelfstandigheid.  

Daarbij maken we onderscheid tussen verblijf met een behandelings-

component en verblijf als woon- of opvoedingsvariant. De eerste 

variant moet zo kort als wenselijk zijn en het liefst dichtbij, zodat het 

netwerk en de school betrokken blijven. De tweede variant moet zo 

stabiel mogelijk zijn.  Als een kind meer of andere zorg nodig heeft, 

verplaatsen we de hulp naar het kind en niet het kind naar de hulp. 

Speerpunt 2. 
Innoveren van de jeugdhulp
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Op bovenregionaal niveau6 zijn deze uitgangspunten inmiddels vertaald naar ambities die veel impact 

hebben op onze gecontracteerde voorzieningen als het gaat om verblijf. We streven ernaar om:

• De huidige jeugdzorgplusvoorziening binnen 4 jaar om te bouwen naar kleinschaliger voorzieningen, 

meer op maat. 

• Kinderen onder de 12 jaar niet meer te laten verblijven in een 3-milieuvoorziening, maar veel vaker thuis 

of binnen gezinsgericht verblijf.

• De 3-milieuvoorzieningen voor jongeren boven de 12 jaar om te bouwen aan de hand van onze uitgangs-

punten op basis van een regionale behoefte. Het streven is bovenregionaal de helft minder kinderen in 

3-milieuvoorzieningen.

Het voorzieningenniveau binnen onze regio dient op deze ambities aan te sluiten. Bestuurlijk heeft de regio 

zich hieraan gecommitteerd. Uiteraard hangen deze ambities ook samen met de resultaten binnen andere 

deelprojecten (pleegzorg, crisiszorg en ambulantisering). 

Het speerpunt Innoveren van de jeugdhulp kent de volgende actielijnen:

1. Logeervoorziening;

2. Vergroten inzicht vraag en aanbod verblijf;

3. Afbouw en ombouw 3-milieuvoorzieningen voor <12-jarigen; 

4. Afbouw en ombouw jeugdzorgplus- en 3-milieuvoorzieningen voor >12-jarigen; 

5. Vier nieuwe gezinshuizen.

Actie 1 / Logeervoorziening

Achtergrond

Onze regio maakt gebruik van verschillende vormen van (crisis)opvang. Voor jeugdigen bestaat de 

crisisopvang bij een aantal aanbieders; dit is een verblijf aangevuld met specifieke crisishulpverlening. 

Vaak betekent dit een knip in of een eind aan het voorliggende hulpverleningstraject. Niet zelden volgt op 

een crisisplaatsing een reguliere behandeling bij dezelfde aanbieder. Ook zien we dat jeugdigen geregeld 

vanuit een crisisplaatsing in de molen van de verblijfszorg terecht komen en van plek naar plek verkassen. 

Wanneer jeugdigen in residentiële zorg instromen, zien we bovendien vaak dat het leven in een groep met 

andere kinderen met veel problematiek en de vele wisselingen van professionals uitmondt in ‘lastig’ gedrag 

waardoor de kans op herstel van het gewone leven bemoeilijkt wordt.

Uitgangspunt

Ons streven is dat we crisissituaties vaker meer ambulant oplossen in plaats van dat kinderen of ouders uit 

huis gaan, bijvoorbeeld naar de crisisopvang. Daarbij is de verwachting dat door deze aanpak in sommige 

situaties wel kort een time-outvoorziening nodig is, waar een jeugdige, maar eventueel ook een ouder, een 

nacht of enkele nachten kan verblijven. De bij de crisis ingezet ambulante hulpverlener kan de afweging 

maken of dit nodig is en de eigen begeleiding ook tijdens de time-out voortzetten. De time-outplek vormt zo 

niet een nieuwe stap in de behandeling of een overstap naar een nieuwe aanbieder. Uiteraard (en bovenal) 

kan een time-outplek ook ingezet worden om een crisissituatie te voorkomen. 

6 Bovenregionaal werken de regio’s Utrecht West, Lekstroom, Utrecht Stad, Eemland en Zuidoost Utrecht samen
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Actie

We verkennen met het werkveld de benodigde omvang vanuit de behoeften en aandachtspunten van zorg-

vragers en verwijzers. We willen zicht op de praktische en inhoudelijke organisatie van de logeervoorziening 

en het plaatsingsbeleid. Ook willen we antwoord op de vraag hoe je zorgt dat het veilig en verantwoord is 

voor jeugdigen met verschillende problematieken. Wat vraagt het aan formele en informele inzet en samen-

werking in het werkveld? Op basis van dit onderzoek herijken we onze ambitie. We vertalen de uitkomsten 

naar de gewenste inrichting en omvang van de logeervoorziening en naar het (inkoop)beleid en we maken 

een implementatieplan. Wanneer deze acties vragen om een stimuleringsbudget of bijvoorbeeld om de 

bekostiging van een beschikbaarheidscomponent, nemen we dit mee in de defi nitieve besluitvorming. 

We streven naar een voorziening per eind 2018. 

Actie 2 / Vergroten inzicht vraag en aanbod verblijf

Achtergrond 

In onze regio worden veel vormen van jeugdhulp met verblijf geboden, zoals gezinshuizen, begeleid wonen, 

3-milieuvoorzieningen7, klinische GGZ en Jeugdzorgplus8. Op dit moment hebben we nog onvoldoende 

zicht op hoeveel van onze jeugdigen in welke verblijfsfuncties verblijven binnen of buiten onze regio. En 

hoeveel kinderen het betreft die na de wijziging van het woonplaatsbeginsel onder verantwoordelijkheid 

van onze regiogemeenten vallen. 

Het overzicht over het aantal verblijfsplekken in onze regio en in hoeverre deze verblijfsplekken al passen 

binnen onze visie (gezinsgericht, zo thuisnabij mogelijk etc.) kan beter.

We krijgen signalen van aanbieders, SAVE en lokale teams dat het lastig is om jeugdigen op een passende 

plek te plaatsen. Zo zijn er forse wachtlijsten voor gezinshuizen en vernemen we dat het heel lastig is om 

jongeren vanuit 3-milieuvoorzieningen uit te laten stromen naar begeleid wonen of kamertrainingscentra. 

Specifi ek ervaart men ook problemen bij het plaatsen van jeugdigen tussen de 12 en 15 jaar en jonge moe-

ders, en bij het gezamenlijk plaatsen van kinderen en hun ouder.

Uitgangspunt

Vanuit bovenregionale analyses wordt een schets gemaakt van welke voorzieningen wij regionaal moeten 

organiseren, als we kijken naar de vraag en het perspectief van onze jeugdigen. Mede op basis van deze bo-

venregionale bevindingen geven we richting aan de veranderingen die de komende twee jaar nodig zijn om 

de regionale voorzieningen met verblijf beschikbaar te hebben conform onze visie en uitgangspunten. 

Actie

We vertalen de opbrengsten van de bovenregionale transfor-

matieopdracht naar regionale (inkoop)doelstellingen. Dit geeft 

bijvoorbeeld antwoord op de vraag welk deel van de huidige 

essentiële functies we regionaal zelfstandig kunnen en willen 

organiseren. We maken daarnaast een analyse van hoe deze 

verblijfsvormen verdeeld zijn over de regio. Daarbij onderzoe-

ken we of de regionaal ingekochte verblijfsvormen voldoen aan 

onze visie en aansluiten op de gewenste vraag van specifi eke 

cliënten, zoals tienermoeders en jongeren tussen 12 en 15 jaar. 

De uitkomsten vertalen we in een beleid/inkoopadvies.

Onderdeel van deze regionale analyse is een traject waarbij we 

voor alle kinderen in de verblijfsvoorzieningen een perspectief 

in beeld hebben (of indien nodig nog bepalen). Hierbij benut-

ten we de expertise die bovenregionaal is opgedaan (denk aan 

cliëntprofi elen die gemaakt zijn).

7 Verblijf met behandeling, vrije tijd en onderwijs
8 Gesloten jeugdhulp
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Actie 3 / Afbouw en ombouw 3-milieuvoorziening voor < 12-jarigen

Achtergrond

Aan de ambitie dat kinderen zoveel mogelijk in een gezin opgroeien is in 2017 hard gewerkt. Voor de meeste 

kinderen zijn er alternatieve gezinsgerichte vormen van zorg (en wonen) op maat gevonden. 

Samen met de aanbieders van zorg is aanbod ontstaan dat geheel past bij de visie van onze regio, een aan-

bod dat lang verblijf in een voorziening buiten het gezin voorkomt. De verwachting is wel dat de komende 

jaren nog 2 kinderen onder de 12 jaar uit onze regio een dergelijke vorm van verblijfszorg nodig hebben. 

Dit betekent dat we met de 5 Utrechtse regio’s samen een voorziening (op maat) nodig hebben voor circa 8 

kinderen. 

Daarnaast is er nog een hoop werk te verzetten om voor kinderen met complexe problematiek blijvend te 

komen tot passende (intensief ambulante) gezinsgerichte hulp om erger te voorkomen. Dit vergt van 

verwijzers en professionals in lokale teams getransformeerd werken en stevige samenwerking met experts 

om tijdig tot een goede alternatieve aanpak te komen. 

Uitgangspunt

Het is onze ambitie dat kinderen onder de 12 jaar zo thuisnabij en gezinsgericht worden opgevangen.

Actie

De 5 Utrechtse regio’s maken samen afspraken met Youké over de afbouw van hun woonvoorziening 3-

milieu (Kinabu) en de opbouw van alternatief passend aanbod voor de doelgroep jonge kinderen met 

complexe problematiek. Deze alternatieven zijn ‘In Verbinding Thuis’ (intensief ambulant gezinsgericht) en 

‘In Verbinding Groep’ (tijdelijke woonvoorziening gezinsgericht). De afspraken op bovenregionaal niveau 

moeten landen op regionaal niveau. Ook zijn regionale acties nodig in getransformeerd (samen)werken 

onder verwijzers en professionals van lokale teams. Bovendien is het vinden van voldoende passend 

alternatief aanbod nodig (zoveel mogelijk ambulant, maar het gaat hier ook om gezinsgerichte verblijfsvor-

men als gezinshuizen). De benodigde acties zijn beschreven in andere deelprojecten. 

Actie 4 / Afbouw en ombouw jeugdzorgplus- en  
 3-milieuvoorzieningen voor > 12-jarigen

Achtergrond

Ondanks inspanningen op gebied van vroegsignalering en meer passende hulp, verwachten we dat er altijd 

een groep jeugdigen is die te maken krijgt heeft met zeer zware problematiek. Dit zijn de jeugdigen die nu 

in de essentiële functies  (jeugdzorgplus, 3-milieuvoorzieningen of klinische jeugd GGZ) een behandeling 

krijgen. Ook voor deze jeugdigen willen we de jeugdhulp verbeteren. We willen op een andere manier deze 

zware problematiek oplossen en we onderscheiden daarbij drie verschillende oplossingsrichtingen:

1. Allereerst streven we er naar dat ook deze zware problematiek in sommige situaties wordt opgelost met 

effectieve ambulante hulp (zeer specialistisch en intensief in het gezin); 

2. Daarnaast willen we daar waar thuis blijven (tijdelijk) geen optie meer is, meer gezinsgerichte oplossin-

gen zoals goede pleegzorg, een logeervoorziening en extra gezinshuizen; 

3. Daar waar ambulante hulp of gezinsgerichte hulp geen passende oplossing is, willen we de specialistische 

jeugdhulp met verblijf transformeren.

De oplossingsrichtingen genoemd onder punt 1 en 2 hangen samen met de resultaten binnen andere deel-

projecten in deze transitieagenda zoals goede pleegzorg, integrale crisishulp en de ambulantisering.

Voor het vernieuwen van de specialistische jeugdhulp met verblijf zijn de uitgangspunten dat verblijf met 

behandeling zo kort mogelijk is en dat er bij een woonvariant juist wordt gezocht naar een plek waar een 

kind langdurig kan blijven. Het motto is immers de zorg verplaatst, niet het kind. We streven daarom naar 

meer intersectorale oplossingen. 
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De vijf Utrechtse regio’s hebben gezamenlijk deze drie ambities geformuleerd om de essentiële functies 

zoveel mogelijk af te bouwen. Om deze ambities te behalen hebben zij reeds gezamenlijk met aanbieders en 

onderzoekers geanalyseerd op welke punten de instroom, de behandeling en de uitstroom binnen de essen-

tiële functies kunnen worden verbeterd. De resultaten van deze analyse worden in maart 2018 

gepresenteerd.  

               

Uitgangspunt

We streven ernaar om:

• De instroom en de duur in de huidige jeugdzorgplus- en 3-milieuvoorzieningen te verminderen door op 

basis van de lessen vanuit de bovenregionale analyse de toeleiding en uitstroom te verbeteren;

• De huidige essentiële functies om te bouwen binnen 4 jaar gecontroleerd naar onder meer kleinschaliger 

(regionale) voorzieningen met zorg op maat;

• Het voorzieningenniveau binnen onze regio op deze ambities aan te laten sluiten. Bestuurlijk heeft de 

regio zich hieraan gecommitteerd. 

Actie

We maken een vertaling van onze visie en van de lessen die we leerden uit de analyses naar de praktijk. 

We delen deze inzichten met onze zorgaanbieders en verwijzers. Onderdeel daarvan is een pilot gericht op 

een betere in- en uitstroom. Daarnaast maken we concreet hoe we de verblijfszorg voor kinderen boven de 

12 jaar met zware problematiek transformeren. Indien nodig werken we daarin bovenregionaal samen. 

We vertalen deze transformatie naar de inkoop per 2019. 

Parallel aan dit proces zorgen we voor een gecontroleerde, verantwoorde afbouw van de bestaande 

voorzieningen. We maken hierover per 2019 met bestaande aanbieders afspraken. Zo waarborgen we de 

continuïteit van zorg. Ook daarin werken we bovenregionaal samen. 

In 2019 evalueren we deze acties en beoordelen we de stand van zaken omtrent de afbouw en opbouw. 

Actie 5 / Vier nieuwe gezinshuizen 

Achtergrond

In onze regio is inmiddels een aantal gezinshuizen actief. Vanuit gesprekken met lokale teams, SAVE, zorg-

aanbieders, de opgedane kennis rond de afbouw van de 3-milieuvoorzieningen voor kinderen onder de 12 

jaar en diverse studies9, staat buiten kijf dat een gezinshuis voor veel meer jeugdigen de best passende plek 

zou zijn en dat de huidige gezinshuizen niet kunnen voldoen aan die grote vraag.

Uitgangspunt

Het streven is de helft minder jongeren in 3-milieuvoorzieningen. We stimuleren de komst van meer 

gezinshuizen, waarbij de aanvullende hulp kan verschillen per kind en gezin. We willen zo betere hulp op 

maat bieden. 

Een knelpunt is dat veel gemeenten en aanbieders al geruime tijd zoeken naar nieuwe gezinshuisouders. 

Aangezien gezinshuisouders aan een specifiek profiel dienen te voldoen, verloopt deze zoektocht vaak 

zonder succes. Anders gezegd: de gezinshuisouder ligt niet ‘voor het oprapen’.

Actie

Om te komen tot nieuwe gezinshuizen maken we met de belangrijkste stakeholders een SWOT-analyse. 

We benutten de uitkomsten van de bovenregionale analyses over welke zorgvormen regionaal nodig zijn. 

Daarna maken we een regionaal stimuleringsbeleid voor het ontwikkelen van de benodigde variëteit in 

gezinshuizen (zwaar tot licht). Na besluitvorming medio 2018 volgt zo snel mogelijk de uitvoeringsfase. 

9 Waaronder een studie van het Lectoraat Residentiële Jeugdzorg (Expertisecentrum Jeugd) van Hogeschool Leiden. Het lectoraart heeft in 
opdracht van franchiseorganisatie Gezinshuis.com een onderzoek uitgevoerd naar leefklimaat in gezinshuizen.
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De professionals én cliënten in onze regio hebben met elkaar een 

schat aan kennis over de jeugdhulp en over de veranderingen binnen 

die jeugdhulp. Deze kennis hebben zij opgedaan in jaren (werk)erva-

ring, in projecten in onze regio, vanuit andere regio’s en vanuit  

andere beleidsterreinen. Daarnaast leidt ook de innovatie en trans-

formatie die in deze transformatieagenda 2018-2019 beschreven 

staat tot nieuwe inzichten. Inzichten over wat wel en wat niet werkt. 

Speerpunt 3. 
Leren en ontwikkelen
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Het is van groot belang dat we deze bestaande en nieuwe kennis borgen, delen en inzetten bij veranderin-

gen, maar ook bij het behouden van wat we al goed doen. Dit voorkomt dat we opnieuw het wiel uitvinden of 

vaker dezelfde fouten maken. Kennisdeling versterkt de slagkracht in onze regio. Om die reden is het derde 

speerpunt van deze agenda Leren en ontwikkelen. Met dit speerpunt wordt tevens tegemoetgekomen aan 

de landelijke oproep van de VNG, de jeugdhulpaanbieders, het Rijk en de branches om het leren van elkaar 

te versnellen.10 

Dit speerpunt kent de volgende actielijnen:

1. Regionale leeromgeving;

2. Aanjaagteam;

3. Cliëntparticipatie;

4. Sturingsinformatie.

Actie 1 / Regionale leeromgeving 

We beginnen in onze regio niet op nul. Vanuit het adagium ‘onderzoek alles en behoud het goede’ willen 

wij zoveel mogelijk gebruik maken van (doorontwikkeling en versterking) van de in de regio al bestaande 

instrumenten en overlegvormen.11  Deze worden verder ontwikkeld c.q. gerevitaliseerd en onderling beter 

op elkaar afgestemd. 

Regionale Leeromgeving richt zich op drie aspecten: 

• Productontwikkeling (innovatie);

• Persoonlijke professionele ontwikkeling (professionalisering); 

• Organisatieontwikkeling (positionering).

Deze aspecten hangen met elkaar samen in een elkaar versterkende dynamiek. Gebruikers van het resultaat 

zijn zowel de uitvoerende professionals als de organisaties van gemeenten en ketenpartners.

We starten met het leren via ‘learning on the job’. Uit de wetenschap, landelijke ontwikkelingen, lokale pilots 

en de verkenning onder lokale teams en aanbieders komt steeds naar voren dat de transformatieopgave 

vorm krijgt door deze aanpak. Het leren van elkaar en ruimte voor de professionals om nieuwe vormen en 

maatwerk in de ondersteuning uit te proberen zijn hierbij van cruciaal belang. We organiseren ontmoeting 

en een lerend systeem om het werken volgens de uitgangspunten en het nieuwe denken te verankeren in de 

praktijk. 

De lokale teams willen in 2018 vooral van elkaar leren via het ‘gluren bij de buren’ en thematische bijeen-

komsten gestoeld op casuïstiek en gevoed vanuit de wetenschap. 

 

In de tweede helft van 2018 komen we met een beschrijving van hoe de regionale leeromgeving er idealiter 

uitziet en hoe de verschillende overlegvormen en instrumenten zich daarin tot elkaar verhouden. Er ligt dan 

een gedragen voorstel voor de bestuurstafel over wat er eventueel aanvullend nodig is (bijvoorbeeld 

digitale leeromgeving, experimenteerruimte, jobrotation, ‘gluren bij de buren’, gezamenlijke trainingen, 

consultatie etc.), inclusief de daarvoor eventueel benodigde financiën. 

10 Resultaat 24-uurssessie Zorglandschap: Statement Jeugdhulp!, juli 2017 https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-
specialistische-jeugdhulp/nieuws/resultaat-24-uurssessie-zorglandschap-statement-jeugdhulp

11 Zoals ZOT, inkoop- en beleidsoverleg, kwartaalgesprekken met aanbieders, leeromgeving SAVE en lokale teams, regionaal doorbraakteam en 
aanjaagteam. 
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Actie 2 / Aanjaagteam 

Voor het realiseren van de transformatie is betrokkenheid en inzet van veel actoren nodig. Er is een 

aanjaagteam gevormd waarin mensen zitten die vanuit eigen motivatie actief meewerken aan de trans-

formatieagenda. De leden die zich hebben opgegeven voor het aanjaagteam vinden het belangrijk dat de 

transformatieagenda goed van de grond komt, zodat met alle partners in de zorg goed samengewerkt gaat 

worden. Het team bestaat uit 25 mensen met uiteenlopende expertise. Deelnemers hebben verschillende 

achtergronden, zoals cliëntvertegenwoordiger en zorgprofessionals, maar ook nemen leidinggevenden en 

beleidsambtenaren deel. Het team geeft gevraagd en ongevraagd advies, en toetst de haalbaarheid van 

deelplannen. In de bijeenkomsten wordt samen onderzocht wat er écht speelt en nodig is hierbij. Er wordt 

gebruik gemaakt van vrije ruimte, creatieve werkvormen en het stimuleren van het out-of-the-boxdenken. 

Onderdelen van de transformatieagenda worden thematisch behandeld. De samenstelling van de groep 

wisselt per thema. Betrokkenen bepalen zelf of zij kunnen en willen bijdragen. 

Actie 3 / Cliëntparticipatie 

Alles wat we doen voor de transformatie van de jeugdhulp moet uiteindelijk ten goede komen aan de 

(jeugdige) inwoners. Het cliëntperspectief op alles wat wij doen is daarom belangrijk. Dat geldt zowel voor 

het individuele casusniveau als voor het collectieve beleid.

We willen meer structureel gebruik kunnen maken van ervaringsdeskundigheid en inzichten van 

(vertegenwoordigers) van jongeren en gezinnen voor de beleidsontwikkeling en uitvoering van de jeugd-

hulp. Ook willen we de samenwerking tussen de (lokale) verschillende groepen cliëntvertegenwoordigers 

bevorderen. Daarbij is het van belang dat we cliënten en hun vertegenwoordigers goed informeren en door 

middel van kennisoverdracht ondersteunen in hun rol. 

We investeren in het verbeteren van de cliëntparticipatie bij het jeugdbeleid in afstemming met de andere 

domeinen, zoals Wmo en participatie. Met de stakeholders maken we een plan waarin we met concrete 

aanbevelingen tegemoet komen aan de ambities en doelen. 

Actie 4 / Sturingsinformatie 

Om te kunnen zien of (en in welke mate) de doelstellingen en ambities van de transformatieagenda 2018-

2019 bereikt worden, is het nodig om over een reeks van jaren zowel kwalitatief (vertellen) als kwantitatief 

(de cijfers) te kunnen monitoren. Het inzicht in relevante kengetallen en indicatoren op het gebied van de 

jeugdhulp in onze regio schiet tekort. Dat is ook de conclusie van Bureau Significant, dat in de voorbereiding 

op de transformatieagenda een oriëntatie heeft uitgevoerd op het beschikbare cijfermateriaal. 

Het kunnen beschikken over actuele en betrouwbare cijfers is een absolute voorwaarde voor meer 

bestuurskracht, zowel lokaal als regionaal. Om dat te kunnen doen is het nodig om een gezamenlijk 

gedragen set van relevante kengetallen/prestatie-indicatoren te benoemen, te definiëren en registreren. 

Doel van dit deelproject is om dit in onze regio voor het domein van de jeugdhulp te realiseren.
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In 2018 werken we aan het ontsluiten van bronnen (gemeenten, CBS, zorgaanbieders etc.) die informatie 

geven over relevante kengetallen (jeugdhulpgebruik, budget en ontwikkelingen binnen de regionale 

jeugdhulp) en prestatie-indicatoren (kwaliteit, outcome, doelrealisatie, uitval, cliënttevredenheid). 

We werken aan de totstandkoming van een eigen regionale jeugdmonitor. We denken vanuit een groei-

model en beginnen met een beperkt aantal relevante indicatoren in de vorm van een regionaal dashboard. 

Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande bronnen en geregistreerde gegevens. 

Alle informatie samen, verzameld binnen de randvoorwaarden rond privacy, moet leiden tot een integraal 

beeld van de werking van het jeugdhulpstelsel. Opvallende uitkomsten uit de jeugdhulpmonitor worden 

voorgelegd en besproken met gemeenten, cliënten en zorgaanbieders. Samen gaan we op zoek naar het 

verhaal achter de cijfers. 
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1. Communicatie 

Om een goed werkend jeugdhulpstelsel te krijgen waarin ieder zijn rol speelt is het allereerst nodig dat alle 

stakeholders op de hoogte zijn van de gewenste transformatie. Dit betekent dat er continu en op verschil-

lende manieren aandacht voor moet zijn in de regio via diverse werkvormen, interactieve sessies, overleg-

gen etc. Daarnaast kunnen gerichte communicatieboodschappen (nieuwsbrief) helpen om de informatie 

over te dragen. Om ervoor te zorgen dat er bij de betrokkenen ook een gedragsverandering plaatsvindt 

(bijvoorbeeld waar het gaat om samenwerking) is een lange adem nodig.

2. Bestuurlijk commitment & regionaal bestuurlijke overleggen

De regionale opgaven transformatie jeugdhulp raken aan verschillende werkterreinen, zoals onderwijs en 

de eerstelijnsgezondheidszorg. In de uitvoering worden professionals en managers betrokken bij het verwe-

zenlijken van de doelen. Voor het realiseren van de opgaven is ook bestuurlijke betrokkenheid en commit-

ment voor hetgeen we doen cruciaal. Daarom is er jaarlijks minimaal één keer een regionaal bestuurlijk 

overleg met het bestuur van de regionale huisartsenorganisatie UNICUM. Ook met het onderwijs, Samen 

Veilig Midden Nederland en GGD Jeugdgezondheidszorg vindt bestuurlijk overleg plaats. De nadruk in deze 

bijeenkomsten ligt op uitwisseling van regionale ontwikkelingen en trends en de voortgang van de opgaven. 

Ook zullen ieders bijdragen om de gewenste verbeteringen te realiseren en hoe samenhang en integraal 

jeugdhulp voor de inwoners te realiseren onderwerp van gesprek zijn. We agenderen thema’s die aandacht 

behoeven. 

3. Contractmanagement

Tijdens de uitvoering van deze transformatieagenda komen ongetwijfeld onderwerpen aan de orde die 

vragen om het ontwikkelen of aanpassen van onderdelen van het inkoopbeleid of de overeenkomsten. 

Meerdere deelprojecten kennen een evaluatiemoment waarop eventuele knelpunten bij inkoop van zorg 

in kaart worden gebracht. We bundelen deze bevindingen uit de verschillende projecten en vertalen de op-

brengsten in een advies voor het bestuur. Dit doen we in de tweede helft van 2018 voor de contractperiode 

vanaf 2019. 

4. Uitvoering

De uitvoering van de transformatieagenda 2018-2019 is ingebed in de bredere regionale programmatische 

samenwerking sociaal domein. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van de bestaande overlegstructuur (be-

stuurstafel, programmateam), afspraken en principes die gelden in die regionale samenwerking. Regionaal 

is er een bestuurder opdrachtgever van de uitvoering van de transformatieagenda. Ook is er een regionaal 

ambtelijk opdrachtgever. 

 

De wijze waarop de uitvoering van de agenda in de regio wordt georganiseerd, kan niet los worden gezien 

van andere ontwikkelingen in de regionale samenwerking. Dat speelt met name op het gebied van monito-

ring/sturingsinformatie, toegangsteams, passend onderwijs en het contractmanagement. Bij het regionale 

programmateam en bij de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers ligt een belangrijke rol om die onderdelen 

van de regionale samenwerking met elkaar te verknopen.

Randvoorwaarden 
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Voor de uitvoering van de transformatieagenda wordt een projectgroep in het leven geroepen. Deze groep 

vormt het kloppend hart van de transformatieagenda. De groep bestaat uit 3 projectleiders en een project-

ondersteuner die gezamenlijk een groot deel van het werk doen (uitgesplitst in drie deelprojecten) en waar 

nodig werkgroepen inrichten en andere medewerkers vragen bij te dragen. Een van de projectleiders heeft 

coördinerende taken en vormt de linking-pin naar de opdrachtgevers. Voor de bemensing van de project-

groep maken we zoveel mogelijk gebruik van eigen medewerkers. 

Afgesproken is dat deze projectgroep elke twee maanden aan het regionaal programmateam inzicht biedt 

over de stand van zaken rond de uitvoering van de agenda. Het is aan het programmateam en de ambtelijk 

opdrachtgever van deze regionale opgave om, indien zich vragen voordoen die bestuurlijk van belang zijn, 

in overleg met de bestuurlijk opdrachtgever zo nodig op te schalen naar de regionale bestuurstafel. In een 

afzonderlijk document wordt de projectinrichting in beeld gebracht.

5. Planning 

De looptijd van het programma is twee jaar. De globale planning voor de komende jaren is in een separaat 

document opgenomen. Deze planning geeft inzicht in wat er wanneer gerealiseerd wordt. Voor de deel-

projecten zijn uitvoeringsplannen gemaakt. Een deel hiervan is al zo uitgewerkt dat de uitvoering na 

besluitvorming kan starten. Sommige deelprojecten zijn eenvoudig uit te voeren en te organiseren. 

De meeste deelprojecten kennen echter een intensief uitvoerings- en implementatieproces. Hier gaan we 

samen met de vele actoren in de komende twee jaar aan werken. 

6. Financiën

Het gaat om een omvangrijk pakket van werkzaamheden. Hoewel in de volgende fase nog veel vragen 

beantwoord moeten worden, is een aantal kosten al wel in beeld te brengen. In een separate notitie is de 

begroting met een overzicht van de kostenposten op hoofdlijnen opgenomen. De dekking van de kosten 

wordt gevonden binnen de bestaande kaders en budgettaire afspraken (innovatiebudget) van de regionale 

samenwerking. Indien bij de uitvoering van de transformatieagenda blijkt dat aanvullende fi nanciering nodig 

is, zal dat op dat moment met een onderbouwing voor besluitvorming worden aangevraagd. 
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