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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

BIJLAGE 

 

 

Toelichting 1:  De kracht van collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd 

 

Met het landelijke project Zorg in Onderwijstijd (ZiO) bereiden de ministeries van OCW en VWS 

zich voor op een mogelijke collectieve financiering van zorg in het speciaal onderwijs en 

voortgezet speciaal onderwijs, cluster 3 en 4. Het doel is om de financiering en organisatie van 

zorg in onderwijstijd zo te vereenvoudigen, dat de belasting en bureaucratie voor ouders en 

(v)so- scholen wordt geminimaliseerd, de kwaliteit van zorg en onderwijs op peil blijft én er 

ruimte komt voor flexibiliteit. Niet langer voor elk kind een aparte beschikking of indicatie, 

maar ruimte om met vaste zorgaanbieders op school in te spelen op wat nodig is. 

 

De regio’s Twente en Hart van Brabant zijn pilotregio’s. Gemeenten zijn, voor de 

jeugdwet, verantwoordelijk voor de inkoop van zorg in onderwijstijd vanuit collectieve 

financiering. Gemeenten hebben contact met scholen over bijvoorbeeld leerplicht, huisvesting 

of jeugdhulp op school. En zij zijn bekend met de inkoop van zorg. 

 

Deelnemende scholen in de regio Hart van Brabant zijn De Bodde en Onderwijscentrum 

Leijpark. Naast de gemeente(n) is ook zorgkantoor VGZ (voor de leerlingen in 

de Wlz) betrokken. In de regio Twente zijn de kernpartners onderwijsbesturen Attendiz en 

Sotog, Zorgverzekeraar & zorgkantoor Menzis, Projectleiding Zorgintensief Regio Twente en de 

gemeenten Hengelo, Enschede en Almelo betrokken. 

 

Binnen Tilburg was voor de start van de landelijke pilot al nadrukkelijk de wens voor een 

betere en efficiëntere samenwerking tussen de jeugdhulp en het onderwijs en een reductie van 

onnodige bureaucratie. Er was ook al gestart met pilots op een van de scholen. We hebben de 

huidige totale zorgvraag geïnventariseerd en vervolgens de benodigde zorg bepaald als we het 

collectief zouden organiseren. Winst voor de school, de jeugdhulp aanbieders en de kinderen: 

het zou makkelijker worden in de organisatie en er kon zorg op maat worden geleverd. Winst 

voor de gemeente: het zou minder kosten aan jeugdhulp. De pilots bleken succesvol. Zowel 

ouders, als professionals uit de zorg en het onderwijs waren enthousiast over de nieuwe 

werkwijze. 

Meer informatie vindt u op Eindrapport pilot Zorg in onderwijstijd - Regio Hart van Brabant 

(regio-hartvanbrabant.nl) 

 

https://www.vng.nl/
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/1563-eindrapport-pilot-zorg-in-onderwijstijd#_blank
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/1563-eindrapport-pilot-zorg-in-onderwijstijd#_blank
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Toelichting 2: De Gezinsadvocaat voor verbinding tussen zorg en recht 

 

Een van de voorbeelden is de Gezinsadvocaat. Een duo  (advocaat en gedragswetenschapper) 

wat ingezet wordt bij een (complexe) scheiding. De gezinsadvocaat behartigde niet de 

belangen van één volwassene, maar werkt  systeemgericht en zet daarbij de belangen van 

kinderen centraal. De Gezinsadvocaat heeft door de ruime verbinding tussen zorg en recht 

meer (juridische) mogelijkheden in een scheidingsproces in vergelijking tot een huidige 

jeugdbeschermer. De Gezinsadvocaat tracht hiermee de jeugdbeschermingsmaatregelen bij een 

complexe scheiding te verminderen én gelijktijdig de (juridische) aanpak bij een complexe 

scheiding effectiever en efficiënter te maken.  

 

De Gezinsadvocaat is geen herhaling van zetten of oude wijn in nieuwe zakken: het is een 

nieuwe aanpak die werkt. De Gezinsadvocaat is de schakel tussen zorg en recht, waardoor 

parallelle processen worden voorkomen en er tijdig, deskundig en ‘custom-made’ wordt 

geïntervenieerd.  

 

De Gezinsadvocaat regisseert en coördineert het gehele scheidingsproces voor, tijdens en na de 

scheiding. Bij de start van de scheiding wordt door het duo ingeschat wat het gezin (ouders én 

kinderen) nodig heeft om de scheiding goed af te wikkelen. Dit gebeurt op basis van de 

verstrekte informatie, het gesprek met de ouders én de kinderen en eventueel informatie van 

doorverwijzers. De Gezinsadvocaat (GA) schakelt vervolgens de juiste professionals in.  

 

Tijdens het gehele proces houdt de Gezinsadvocaat het totaaloverzicht (de regie) en let hij goed 

op dat de ingeschakelde professionals samenwerken om zo snel mogelijk tot een goed resultaat 

komen.  

 

Meer informatie over de Gezinsadvocaat vindt u op www.gezinsadvocaat.nl of Bekijk de 

video: De Gezinsadvocaat - YouTube 

 

De pilot is in het voorjaar 2021 in de regio Hart van Brabant van start gegaan. Hieronder 

staan de belangrijkste tussentijdse resultaten. Het (door de wetenschap begeleid) definitieve 

rapport wordt in 2023 verwacht.  

1. Alleen heftige scheidingszaken (oranje en rode) zaken van uit elkaar gaande ouders 

worden gemeld bij De Gezinsadvocaat. Voor eenvoudige zaken wordt De 

Gezinsadvocaat niet ingeschakeld; 

2. Van de 36 gezinnen in begeleiding hebben twee gezinnen zich teruggetrokken en 

hebben twee gezinnen hun relatie alsnog voortgezet;  

3. Tot op heden zijn 4 zaken voorgelegd aan de rechtbank; 

4. In  15 zaken die al zijn afgerond, is het de ouders - met hulp van De Gezinsadvocaat - 

gelukt om zonder tussenkomst van de rechter te komen tot overeenstemming. De 

overige zaken zijn nog lopende, de verwachting is dat in een groot deel daarvan ook 

overeenstemming zal worden bereikt; 

Hoewel er zaken bij zijn waar  bij het een “klassieke” afwikkeling ongetwijfeld tot een 

ondertoezichtstelling zou zijn gekomen, lijkt dat in de zaken die via De Gezinsadvocaat lopen 

niet zo ver te komen. 

 

http://www.gezinsadvocaat.nl/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrdhA3qYPSmc&data=04%7C01%7Cs.hendriks%40toegangtilburg.nl%7Cd1f8f2f7881741d00ba708da08ca3442%7Ced8b712b565f402db14169236d689b22%7C0%7C0%7C637831961805291880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=e9QS4gAsdvLa21kMO85M4ablqJgrtwZbkYRv7UvQ3PI%3D&reserved=0

