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Leeswijzer
In dit Jeugdmagazine Breda nemen we u graag mee door het jeugdwerkveld van Breda. Vervolgens gaan we in op de 
speerpunten en doelstellingen, zoals geformuleerd in de Jeugdwet en ons beleidskader Jeugdhulp van het jaar 2014. 
Daarna blikken we per speerpunt kort terug op het jaar 2015 en kijken we met acties en doelen vooruit naar het 
komende jaar 2016. De achterliggende organisatie, zoals de backoffice en de financiële middelen, worden ten slotte 
kort weergegeven zodat u ook zicht krijgt op de vormgeving van het achterliggende proces. In de bijlage vindt u een 
compleet overzicht van de speerpunten met bijbehorende doelen en acties voor 2016. We wensen u veel leesplezier! 

Voorwoord

De blogs van Patrick van Lunteren, 
wethouder Jeugd van de 

Gemeente Breda, in dit Jeugdmagazine 
zijn een bewerking van een bijdrage 

op http://patrickvanlunteren.breda.nl

‘Mag het ook gewoon leuk zijn’
7 NOVEMBER 2015

Onlangs liep ik langs de Abeelstraat toen de schrik me om het 
hart sloeg. PAS OP, een haai! De hoge stoeprand lijkt een diepe 
kloof waar haaien zwemmen. Een hek is om koppeltje te duike-
len. Die lantaarnpaal is de finish van een racebaan. Ik ben met 
kinderen op avontuur door de wijk. En dan maak je wat mee.  

Een paar jaar geleden zijn die avonturen van kinderen uitge-
werkt in Tuinzicht-Westerpark. Op vrijdag 6 november 2015 
namen wij er een kijkje met enthousiaste ambtenaren, wet-
houders en Vlaamse schepenen. De Vlaamse gasten stonden 
perplex toen de transitie van de jeugdhulp in Nederland werd 
toegelicht. Hoe is dat ooit zo bedacht? De gemeente verant-
woordelijk voor de hele keten van de jeugdhulp, kan dat wel? Het argument dat je 
zo dicht mogelijk bij de mensen de verantwoordelijkheid moet neerleggen, gaat er 
maar moeilijk in. Zeker als ze ook nog horen dat we voor die zorg een beroep doen 
op de sociale netwerken en maatschappelijke organisaties in de wijken en buurten. 
Op dat netwerk is afgelopen jaren toch juist flink gekort? 

De Nederlandse aanpak staat in schril contrast met de Vlaamse steden. Daar kijken 
ze als het om jeugd- en wijkwerk gaat veel meer naar de bedoeling. Ze sturen op 
tevredenheid, trots, betrokkenheid, plezier en vertrouwen. Wat een verademing 
zou dat zijn. Zeker omdat we in Nederland dat sociale netwerk en de maatschap-
pelijke partijen zo hard nodig hebben. Die wil ik liever niet vermoeien met “presta-
tie-indicatoren” en een monitoringsformule in drievoud. We kunnen nog veel van 
elkaar leren zo te horen. Samen gaan 
we op weg naar de Europese conferen-
tie Child in the City 2016 in Gent. 

Hoe het jeugdbeleid uiteindelijk ook 
wordt georganiseerd, het mag vooral 
ook leuk zijn. Dat is wat ons bindt. Met 
95% van onze jeugd gaat het immers 
gewoon hartstikke goed. Laten we 
vooral ruimte bieden en uitdagen om 
lol te maken, avonturen te beleven, 
in de plassen te stampen en hutten te 
bouwen. Of zoals twee interviewers van 
Chatime zelf mooi zeggen: “Wij willen 
gewoon graag veilig voetballen, lekker 
schommelen en van de hoge glijbaan!” 

Patrick van Lunteren, wethouder Jeugd 
Gemeente Breda
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Breda
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Resultaten screening

Breda

Leefstijl

2014 2015

alcohol

11 % drinkt alcohol 

2 % problematisch alcoholgebruik 

0,4 % drinkt vaker dan hij/zij en of meer dan hij/zij eigenlijk zou willen 

drugs

1 % heeft in de laatste vier weken drugs gebruikt (zoals hasj, wiet, cocaïne, XTC, 
pep/speed, paddo's) 

roken

3 % roker 

0,7 % dagelijks roker 

1 % heeft in de laatste 4 weken (online) gegokt of gespeeld om geld  
(ook kaarten om geld) 

0,9 % heeft momenteel een schuld die niet binnen een maand afgelost kan worden 

gokken en schulden

Rapportage 
‘waarstaatjegemeente.nl’ 
GGD West-Brabant 

Resultaten screening
Breda
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Resultaten screening

Breda

Leefstijl (vervolg)

2014 2015

16 % vindt het (heel) vaak moeilijk om met internetten te stoppen 

1 % heeft onveilig gevreeën 

7 % maakt (heel) vaak geen huiswerk omdat hij/zij wil internetten 

6 % gaat (heel) vaak internetten omdat hij/zij zich rot voelt 

9 % beweegt of sport 2 of minder dagen minimaal 1 uur per dag (= inactief) 

bewegen

22 % beweegt of sport 3 of 4 dagen minimaal 1 uur per dag (= semi-inactief) 

45 % beweegt of sport 5 of 6 dagen minimaal 1 uur per dag (= semi-actief)  

24 % beweegt of sport elke dag minimaal 1 uur per dag (= actief)  

internetten

2 % heeft ooit geslachtsgemeenschap gehad 

vrijen

Resultaten screening

Breda

Psychosociale problemen (vervolg)

Heeft moeilijkheden (rondom emoties, concentratie, gedrag of vermogen om met andere mensen
op te schieten) die het dagelijks leven belemmeren op de volgende gebieden:

Sociale problemen

Klachten en behandeling

2014 2015

11 
Top 3 gebeurtenis(sen) waar leerlingen nu nog problemen mee hebben 

4 % heeft problemen met overlijden van iemand anders dan ouder(s)/broer(s)/zus(sen) 
van wie je veel hield 

% problemen met 1 of meer ingrijpende gebeurtenissen 

2 % heeft problemen met regelmatige ruzies tussen ouders onderling 

2 % heeft problemen met echtscheiding van de ouders 
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22 % heeft de laatste 3 maanden gezondheidsklachten waarover hij/zij zich zorgen maakt 

22 
% is nu onder behandeling of begeleiding (denk aan medisch specialist, (kinderarts, KNO-arts, 
neuroloog enz.) fysiotherapeut/ergotherapeut, logopedist, diëtist, andere instanties (zoals GGZ, MEE, 
Jeugdzorg, maatschappelijk werk, psycholoog))  

20 % gebruikt op dit moment medicijnen 

Resultaten screening

Breda

Omgeving

Persoonlijk

2014 2015

10 % eenoudergezin 

5 % nieuw samengesteld gezin 

6 % wil zelf gesprek 

mantelzorg

9 % geeft mantelzorg 

0,1 % vindt mantelzorg geven zwaar 

gezinssituatie

Voorwoord 
Patrick van Lunteren 
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95% van onze jeugd gaat het immers 
gewoon hartstikke goed. Laten we 
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Overzicht 
speerpunten 
met doelen & 
acties 2016 

Meer ruimte voor professionals om 
de juiste hulp te bieden door 
vermindering van regeldruk.

Doelen
• Meer ruimte voor professionals om de 
juiste hulp te bieden door vermindering 
van regeldruk en administratieve lasten.
Acties
• Vermindering administratieve lasten. 

Vanaf 2016 wordt er overgegaan naar een 
landelijke standaard en productcodelijst, 
met als doel een vermindering van 
administratieve lasten voor zorgaanbieders.
• Verder wordt in 2016 ook aandacht 
besteed aan de verdere verbetering van de 
administratieve processen van declaratie en 
facturatie van de geleverde jeugdhulp met 
betrekking tot de inrichting van onze 
backoffice.  O
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Eerder de juiste hulp op 
maat om jeugdigen en 
gezinnen zo snel, dichtbij en 
effectief mogelijk hulp te 
bieden met aandacht voor 
de (kosten)effectiviteit van 
de geboden hulp door tijdig 
op de vindplaats te 
signaleren. 

Doelen
• Burgers, gezinnen en 
jeugdigen die op meerdere 
terreinen of vanuit diverse 
gezinsleden ondersteuning 
nodig hebben, ontvangen een 
integrale aanpak door de 
bundeling van middelen of 
budgetten en een nauwe 
samenwerking tussen de 
betrokken partijen.  
• Waar mogelijk bundelen 
we regionaal onze kennis en 
middelen voor een efficiënte 
inrichting van de toegang, 
jeugdhulp en 
backofficeprocessen. 
• Jeugd en ouders zoveel 
mogelijk buiten de 
professionele hulpverlening 
houden, deze pas inzetten 
wanneer nodig en jeugd en 
ouders zo snel mogelijk terug 
in de eigen kracht zetten met 
eventuele ondersteuning van 
het sociale netwerk en 
vrijwilligers. 
• Jeugd en ouders 
ontvangen snel de juiste hulp 
op maat dankzij een structurele 
en effectieve samenwerking 
tussen de JGZ, het medische 
domein en het jeugdwerkveld 
door de inzet van ziekenhuis-
CJG-ers.  
• Eind 2016 is er een 
structurele en effectieve 
samenwerking op gang 
gekomen tussen de huisartsen, 
POH-GGZ’ers en CJG-
professionals van het CJG 
Breda.
• Eind 2016 verwijzen 
minder huisartsen rechtstreeks 

door naar specialistische 
jeugdhulp en meer naar het 
CJG Breda wanneer er sprake is 
van opvoed- en opgroeivragen 
of problematiek bij jeugd en 
ouders. 

Acties
• Pilot overgang jeugdhulp 
naar volwassenhulp. 
Begin 2016 starten we met een 
pilot waarin de knelpunten bij 
de overgang van jeugdhulp 
naar volwassenhulp in beeld 
worden gebracht en 
hulpverleners bij 
zorgaanbieders worden ingezet 
die jongeren vanaf hun 16e 
jaar begeleiden naar de juiste 
volwassenhulp. 
• Regionale samenwerking.
In 2016 gaan we verder met 
een structurele ambtelijke en 
bestuurlijke samenwerking op 
regionaal niveau met 
betrekking tot de 
samenwerking met Veilig Thuis, 
de gecertificeerde instellingen 
en de overgang van jeugdhulp 
naar volwassenhulp. Ook de 
vormgeving van de toegang en 
jeugdparticipatie staan hierbij 
op de agenda.
• Contractgesprekken & 
opstellen spoorboekje met de 
grote zorgaanbieders.
In 2016 vinden opnieuw 
gesprekken met de grote 
zorgaanbieders plaats over een 
effectieve en nieuwe manier 
van samenwerking en het 
terugdringen van verblijfszorg 
en andere complexe vormen 
van jeugdhulp. Ook wordt 
samen met hen een 
spoorboekje opgesteld met 
concrete acties voor het jaar 
2016. 
• Doorontwikkeling CJG 
Breda. 
In 2016 gaan de CJG-
professionals van het CJG 
Breda planmatig en 
gestructureerd werken aan de 

hand van doelen van jeugd of 
ouders met ondersteuning van 
de teamcoaches en het 
regionaal adviesteam. Het 
behouden en pakken van de 
regierol vormt hierbij ook een 
aandachtspunt. 
• Profilering CJG Breda. 
Het vergroten van de 
bekendheid van jeugd, ouders 
en professionals met het 
werkgebied en de profilering 
van het CJG Breda met behulp 
van diverse on- en offline 
communicatiemiddelen en 
ontmoetingen, zoals de Meet 
‘nd Greet op 23 februari 2016. 
• Diepte-evaluatie CJG 
Breda. 
In 2016 wordt gestart met een 
diepte-evaluatie van het CJG 
Breda wat leidt tot een 
mogelijke herdefiniëring van de 
opdracht die passend is bij de 
speerpunten voor 2016. 
Uitkomsten hiervan worden in 
het Jeugdmagazine 2016 aan 
het einde van het jaar 2016 
met het college, de 
gemeenteraad en het werkveld 
gedeeld. 
Aanscherping op- en afschaling 
in het brede jeugdwerkveld. 
• Aanscherpen van het tijdig 
op- en afschalen tussen het 
informele netwerk, vrijwilligers, 
CJG-ers en specialistische 
jeugdhulp met de inzet van de 
in 2015 aangestelde 
teamcoaches bij het CJG Breda 
en de inzet van het regionaal 
jeugdadviesteam. Dit gebeurt 
door middel van reflectie, 
scholing en intervisie. 
• Doorontwikkeling 
regionaal jeugdadviesteam.
 In 2016 gaat het regionaal 
adviesteam verder met de 
ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden binnen de 
wijkteams van het CJG Breda. 
Ook het gestructureerd en 
planmatig werken door middel 
van reflectievaardigheden en 

de activering en het sociaal 
netwerk van jeugd en gezin 
komt hierbij aan bod.
• Vormgeving samenwerking 
huisartsen & jeugdhulp. 
De komende periode gaan we 
samen met de huisarts, 
jeugdarts en het CJG Breda de 
samenwerking met de huisarts 
en het jeugdveld concreet 
inhoud en vorm geven. Doel is 
om afspraken te maken die 
passen bij de praktijk van de 
huisarts en een structurele 
samenwerking tussen huisarts, 
POH-GGZ en CJG-professional 
op gang te brengen. Dit doen 
we uiteraard samen met de 
huisartsen zelf. In overleg met 
vertegenwoordigers van de 
huisartsen is besloten om in 
2016 alle huisartsengroepen te 
bezoeken samen met de 
jeugdarts en de CJG-er. In 2014 
heeft er een pilot 
plaatsgevonden, gericht op de 
vormgeving van de 
samenwerking tussen de 
huisartsen, CJG-professionals 
en jeugdartsen. De komende 
tijd gaan we met de 
aanbevelingen uit de pilot in 
de praktijk verder aan de slag. 
• Evaluatie pilot ziekenhuis-
CJG-ers. 
In januari 2016 vindt de eerste 
evaluatie van de pilot met het 
Amphia ziekenhuis plaats. 
Mochten de eerste bevindingen 
en resultaten positief zijn, dan 
wordt de pilot verlengd en 
wellicht uitgebreid naar andere 
ziekenhuizen binnen de regio 
WBO. 
• Samenwerking JGZ & 
jeugdhulp.
De komende periode gaan we 
onderzoeken hoe de taak van 
de JGZ en de samenwerking 
met het jeugdveld verder vorm 
gegeven kan worden in relatie 
tot onze 
transformatiedoelstellingen.
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Organisatie
Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te 
bieden door vermindering van regeldruk. 

Met het nieuwe jeugdstelsel moet voorkomen worden 
dat jeugd en ouders verdwalen in het systeem. Het 
nieuwe stelsel kent door één wettelijk kader en 
één financieringssysteem voor de jeugdhulp meer 
doelmatigheid. Door vermindering van regels en 
bureaucratie wordt integrale zorg bij meervoudige 
problematiek beter mogelijk. Jeugd en ouders dienen 
in daarbij elk geval geen last te hebben van de wijze 
waarop het systeem geregeld is.

Financiën 
In 2016 is voor de Jeugdhulp in Breda € 38,8 miljoen 
beschikbaar1. Het budget is zowel voor de hulp 
zelf als voor de toegang en uitvoeringskosten. Het 
grootste gedeelte van het budget (€ 23,8 miljoen) 
is op basis van bestuurlijke afspraken gereserveerd 
voor de specialistische jeugdhulp die regionaal wordt 
ingekocht. De overige middelen zijn gereserveerd voor 
generalistische hulp, persoonsgebonden budgetten, 
inkoop van landelijke functies, de toegang en 
uitvoeringskosten. Begin 2016 wordt op basis van 
realisatiecijfers 2015 de begroting nader uitgewerkt voor 
deze onderdelen.

1   Conform begroting 2016 programmaplan 1 Vitaal en sociaal Breda, product 3 
Maatwerk Dienstverlening Jongeren

Backoffice & Zorg-Lokaal 
De gemeente heeft ervoor gekozen de administratie 
voor de Jeugdwet uit te besteden aan het 
administratiekantoor Zorg-Lokaal. Vanaf 2016 
wordt er overgegaan naar een landelijke standaard 
en productcodelijst. Streven is dat dit zal leiden tot 
enerzijds een rechtmatige administratie en anderzijds 
tot een vermindering in administratieve lasten voor 
zorgaanbieders. 

Regionale 
samenwerking

Breda Doet

Onderwijs

Participatie

Wmo
- Begeleiding
- MO/Stedelijk kompas
- Veilig Thuis
- Beschermd wonen

Jeugd

Doelstellingen:
A Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van 
jeugdigen en hun ouders met inzet van hun sociale netwerk door het inschakelen, 
herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen. 

B De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer preventie, het 
versterken van het opvoedkundig klimaat en het bevorderen van de opvoedcapaciteiten 
van ouders en de sociale omgeving met als doel minder gebruik van zorg en afname 
risicojeugdigen.

C  Eerder de juiste hulp op maat om jeugdigen en gezinnen zo snel, dichtbij en 
effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de (kosten)effectiviteit van de 
geboden hulp door tijdig op de vindplaats te signaleren. 

D  Integrale hulp aan gezinnen met effectieve samenwerking volgens 
het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur. 

E  Meer ruimte voor professionals

B

B

ABD

BCD

ABCD

Brede Sociale  Domein

Koppeling activiteiten aan 
het brede sociale domein

Meer ruimte voor 
professionals om de 
juiste hulp te bieden 
door vermindering van 
regeldruk.

Doelen
• Meer ruimte voor 
professionals om de juiste 
hulp te bieden door 
vermindering van regeldruk 
en administratieve lasten.
Acties
• Vermindering 
administratieve lasten. 
Vanaf 2016 wordt er 

overgegaan naar een 
landelijke standaard en 
productcodelijst, met als 
doel een vermindering van 
administratieve lasten voor 
zorgaanbieders.
• Verder wordt in 2016 
ook aandacht besteed aan 
de verdere verbetering van 
de administratieve 
processen van declaratie en 
facturatie van de geleverde 
jeugdhulp met betrekking 
tot de inrichting van onze 
backoffice. O
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Organisatie & Koppeling 
activiteiten brede sociale domein

De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren 
door onder meer preventie, het versterken van 
het opvoedkundig klimaat en het bevorderen van 
de opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale 
omgeving met als doel minder gebruik van zorg en 
afname risicojeugdigen.

Vermindering zorggebruik 
In de Jeugdwet wordt de focus gelegd op de-
medicaliseren, ontzorgen en normaliseren. Dit betekent 
voor ons problemen niet groter of zwaarder maken dan 
zij voor het gezin of de jeugdige zelf zijn, weten wanneer 
goed ‘goed genoeg’ is, durven loslaten en problemen 
terugbrengen naar “normaal” opvoedingsgedrag en 
het netwerk dat er al is. Hierin ligt een belangrijke 
taak weggelegd voor de jeugdprofessionals en 
doorontwikkeling van het CJG Breda en de versterking 
van het lokale jeugdveld en de activiteiten in de wijk. 

Met de verbetering van het 
jeugdstelsel en de focus 

op preventie hopen 
we als gemeente te 

voorkomen dat jeugd 
en ouders terecht 

komen in de zwaardere 
jeugdhulp door eerder 

de juiste hulp op maat te 
bieden. Het is daarom goed 
om zicht te hebben op het 
huidige zorggebruik in 
Breda en regio. In 2015 
is het helaas nog niet 
mogelijk om gegevens 
over het zorggebruik 
van de gespecialiseerde 
jeugdhulp te laten 
zien. Voorlopig vallen 
we daarom terug op 
de gegevens die door 
de zorgaanbieders 
zelf aan het CBS 

zijn aangeleverd2. In 
het schema is te zien 

dat het eerste kwartaal 
2.065 jeugdigen in Breda 

jeugdhulp hebben ontvangen: 
71% jeugdhulp zonder verblijf, 

18% jeugdhulp met verblijf en 13% 
heeft een jeugdbeschermingsmaatregel. 

Deze jeugdigen doorlopen samen 2.400 
zorgtrajecten. Het is mogelijk dat een deel van de 

jeugdigen meer dan 1 zorgtraject doorloopt. Bijvoorbeeld 
een pleegkind (jeugdbeschermingsmaatregel en 
jeugdhulp met verblijf) die begeleiding ontvangt van een 
GZ-psycholoog (jeugdhulp zonder verblijf). 

2  Deze gegevens betreffen alleen nog het eerste kwartaal van 2015. We moeten 
hierbij opmerken dat we voor deze gegevens niet weten welke organisaties aan het 
CBS hebben geleverd en of deze daarmee dekkend is voor Breda en regio. We zijn 
daarom voorzichtig met deze cijfers en beschouwen het puur als indicatief. 

 Specialistische jeugdhulp  
 & veiligheid
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Preventie en uitgaan van eigen 
verantwoordelijkheid en mogelijkheden van 
jeugdigen en hun ouders met inzet van 
hun sociale netwerk door het inschakelen, 
herstellen en versterken van het 
probleemoplossend vermogen. 

Aansluiting op de wijk & het 
lokale jeugdveld
Een belangrijk doel van 
de veranderingen in het 
jeugdwerkveld is dat 
alle kinderen gezond 
en veilig opgroeien 
en hun talenten 
ontwikkelen. Ook 
het voorkomen 
dat zij 
problemen 
ontwikkelen 
binnen het 
opgroeien of in het gezin (preventie) draagt hier aan bij. 
Wanneer de problemen zijn ontstaan, helpt jeugdhulp 
jeugd en ouders bij het omgaan en/of oplossen van deze 
problemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de hulp van de 
CJG-er of een behandeling van een specialist.   

De activiteiten die plaats vinden in de wijk en het lokale 
jeugdveld daar om heen zijn heel belangrijk in het 

voorkomen van opgroei- en opvoedproblemen 
bij jeugd en ouders. Hoe eerder er 
geïnvesteerd wordt in een kinderleven, hoe 
sneller en beter een mogelijk probleem op 

latere leeftijd voorkomen en/of 
verholpen kan worden. 

De betrokkenheid 
van de buurt, 
kinderopvangcentra, 
scholen, 
sportverenigingen 
en vele andere 
activiteiten in de 
wijk is daarom 
heel belangrijk. 
Zij staan 
dichtbij jeugd 
en ouders, 

stimuleren de 
ontwikkeling van vaardigheden en kennis en kunnen 
eventuele risico’s vroegtijdig signaleren. Het komende 
jaar ligt de focus daarom op het versterken van de 
activiteiten en het in kaart brengen van deze activiteiten 
en de betrokken partijen in de wijk.

 Preventie & eigen kracht

Preventie en uitgaan van 
eigen verantwoordelijkheid 
en mogelijkheden van 
jeugdigen en hun ouders 
met inzet van hun sociale 
netwerk door het 
inschakelen, herstellen en 
versterken van het 
probleemoplossend 
vermogen.  

Doelen
• Eind 2016 is er een 
overzicht van de activiteiten 
en mogelijkheden in de wijk 
gericht op preventie van 
opvoed- en opgroeiproblemen 
bij jeugd en ouders zodat waar 
mogelijk gezocht kan worden 
naar samenwerking en 
afstemming (bijvoorbeeld 
samenwerking in aanpak 

schooluitval). 
• Eind 2016 zijn de 
activiteiten en partijen in de 
wijk versterkt en gefaciliteerd 
in de uitvoering van 
preventieve activiteiten 
rondom opvoeden en 
opgroeien, onder andere door 
subsidieverlening en 
ontmoetingsbijeenkomsten. 

Acties
• Populatieonderzoek. 
Als onderdeel van de 
Transformatiemonitor Jeugd 
vindt er een 
populatieonderzoek plaats 
naar de eigen kracht, de inzet 
van het sociaal netwerk van 
gezinnen en veerkracht. Dit 
gebeurt vanaf 10 september 
2015 via een digitale 

vragenlijst voor ouders van 
kinderen van 0 tot en met 18 
jaar. Bij publicatie van dit 
magazine konden de 
resultaten van het onderzoek 
uit december 2015 helaas niet 
worden meegenomen. 
• Versterking activiteiten  
in de wijk en het lokale 
jeugdveld. 
Op de lange termijn wordt 
extra aandacht besteed aan 
de versterking van het lokale 
veld met de focus op 
vroegsignalering op 
vindplaatsen (zoals scholen, 
consultatiebureaus en 
sportverenigingen), preventie 
en de verbinding tussen het 
lokale veld en de 
jeugdhulpverlening. Dat 
vraagt om innovatieve 

strategieën, activiteiten en 
pilots maar vooral ook om een 
nieuwe manier van werken. 
Hierbij sluiten we aan bij wat 
er al aanwezig is aan 
activiteiten en initiatieven in 
de wijk. 
• Afstemming activiteiten  
in de wijk. 
Preventie wordt al op 
meerdere terreinen geboden 
(bijvoorbeeld rondom 
schooluitval), maar is nog te 
weinig op elkaar afgestemd. 
In 2016 worden daarom de 
activiteiten per wijk in beeld 
gebracht, zodat er een 
overzicht ontstaat op wat er al 
gebeurt en waar verbindingen 
tussen verschillende 
activiteiten mogelijk zijn. P
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Integrale hulp aan 
gezinnen en jeugdigen met 
effectieve samenwerking 
volgens het uitgangspunt 
één gezin, één plan, één 
regisseur. 

Doelen
• Voorkomen dat jeugd en 
ouders verdwalen in het 
systeem van de 
jeugdhulpverlening met de 
CJG-professional als centraal 
persoon voor het gezin, zo 
min mogelijk hulpverleners en 
een nauwe samenwerking 
tussen professionals vanuit 
het belang van het kind. 
• De ontwikkeling naar een 
sterkere positie en participatie 
van jeugd en hun ouders bij 

de totstandkoming, uitvoering 
en evaluatie van jeugdbeleid 
en het nieuwe stelsel in de 
regio WBO.

Acties
• Meet ‘nd Greet ‘Samen 
voor de jeugd’. In 2016 leggen 
we de focus op de stimulering 
en facilitering van ontmoeting, 
bekendheid en verdieping in 
elkaars werkwijze binnen het 
brede jeugdwerkveld. Op 
dinsdag 23 februari 2016 
vindt de tweede Meet ‘nd 
Greet ‘Samen voor de jeugd’ 
plaats voor iedereen die zich 
bezig houdt met jeugd.
• Jeugdparticipatievisie & 
-mix regio WBO. In 2016 
wordt een 

jeugdparticipatievisie 
uitgewerkt voor de regio WBO 
met een bijbehorend 
activiteitenplan 
(participatiemix) die samen 
met jeugd en ouders beeldend 
wordt opgesteld.
Jeugdfestival 2016. In het 
voorjaar 2016 vindt er een 
jeugdfestival plaats voor alle 
betrokkenen bij jeugd in de 
regio WBO en uiteraard voor 
de jeugd zelf! De organisatie 
hiervan wordt tevens door de 
jongeren zelf vorm gegeven. 
Youthopia. In 2016 starten we 
met de pilot van Youthopia; 
een online en offline platform 
voor en door de jeugd in de 
Haagse Beemden. Bij succes 
wordt deze uitgebreid naar 

heel Breda.
• Over de streep. 
Samen met een jeugdwerker 
en een jongere gaan we in 
2016 langs de 
maatschappijleerlessen op 
scholen om het op ludieke 
wijze (voorbeeld spelvorm  
‘Over de streep’) te hebben 
over thema’s die de leerlingen 
zelf interessant en belangrijk 
vinden.  
• Ontwikkeling 
kwaliteitsplan. 
Als gemeente willen we de 
kwaliteit van de zorg 
waarborgen. Hiervoor stellen 
we in 2016 een kwaliteitsplan 
op. Meerdere pilots zullen 
onderdeel uitmaken van dit 
plan. 
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van jeugdhulp naar volwassenhulp en van dossiervorming. 
Ook vinden er ieder kwartaal ontmoetingen plaats met de 
jongerenraden van Idris, Juzt en GGZ Breburg. Daarnaast 
vinden er ook veel andere activiteiten plaats met kinderen 
en jongeren, zoals samen koken op locatie van de 
jongeren of van de wethouder. In 2016 blijven 
we deze ontmoetingen en samenwerkingen 
uiteraard volop vorm geven. Dit doen we aan de 
hand van een regionale visie en een bijbehorende 
participatiemix; een dynamisch, beeldend document die we 
samen met jeugd en ouders vorm geven. In het voorjaar 
2016 vindt er daarnaast een jeugdfestival plaats voor alle 
betrokkenen bij jeugd in de regio WBO en uiteraard voor de 
jeugd zelf! De organisatie hiervan wordt door de jongeren zelf 
vorm gegeven. 

Een doelgroep die ook zeker niet vergeten mag worden, 
zijn de kinderen en jongeren buiten de jeugdhulpverlening. 
Hun mening, ideeën en ervaringen spelen een grote rol in de 
versterking van het lokale jeugdveld en het voorkomen van 
opvoed- en opgroeiproblemen (de preventie). In samenwerking 
met het lokale jeugdveld en uiteraard de jongeren zelf wordt 
er toegewerkt naar een on- en offline jongerenplatform 
voor alle jongeren en betrokkenen rondom jeugd in Breda, 
genaamd ‘Youthopia’. Het platform start met een kick-
off bijeenkomst in 2016 met een pilotvorm in de Haagse 
Beemden. Bij succes wordt deze uitgebreid naar een platform 
voor heel Breda. Ook gaan we samen met een jeugdwerker 

en een jongere langs de maatschappijleerlessen op scholen 
om het op ludieke wijze (voorbeeld spelvorm ‘Over de streep’) 
te hebben over thema’s die de leerlingen zelf interessant en 
belangrijk vinden.  

Ontwikkeling kwaliteitsplan 
Als gemeente willen we de kwaliteit van de zorg waarborgen. 
Hiervoor stellen we in 2016 een kwaliteitsplan op. In dit plan 
worden ook zorgaanbieders uitgedaagd om tot nog betere 
zorg te komen voor hun jeugdigen en gezinnen. Meerdere 
pilots zullen onderdeel uitmaken van dit plan.  
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diverse gezinsleden ondersteuning 
nodig hebben, streven we naar 
een integrale aanpak die aansluit 
bij de vraag en draagkracht 
van het gezin. Waar mogelijk 
bundelen we middelen of 
budgetten om daadwerkelijk 
integrale hulp op maat te bieden. 
In de bijlage vindt u een schema 
van de activiteiten in relatie tot 
het brede sociale domein. 

Overgang jeugdhulp naar 
volwassenhulp
Een voorbeeld van een 
integrale samenwerking in 
het brede sociaal domein is de 
overgang van jeugdhulp naar 
volwassenhulp. Jongeren die uit 
de jeugdhulp komen, willen graag op 
zichzelf staan en de hulpverlening achter zich laten. 
Zij missen veelal een sociaal netwerk die hen hulp 
kan bieden wanneer dat nodig is. Een intensieve 
samenwerking is een vereiste om de jongeren 
verder op weg te helpen en de vraag naar 
zwaardere hulpverlening te vermijden. Ook op 
andere terreinen – zoals de toegang tot 
zorg voor jeugdigen – kan de afstemming 
met het brede sociaal domein niet ontbreken. Begin 
2016 wordt er gestart met een pilot waarin enerzijds 
de knelpunten bij de overgang tussen jeugdhulp en 
volwassenhulp in beeld worden gebracht. Anderzijds 
worden er hulpverleners ingezet bij zorgaanbieders die 
jongeren vanaf hun 16e jaar begeleiden naar de juiste 
volwassen hulpverlening en dit waar nodig voortzetten 
tot hun 23e jaar. 

Regionale ontwikkelingen 
In 2014 zijn de negen gemeenten van de regio WBO de 
samenwerking aangegaan op het gebied van jeugdhulp. 
Op een aantal punten, zoals de inkoop van regionale 
jeugdhulp, de jeugdbescherming en de gesloten 
jeugdhulp, ligt een regionale samenwerking voor de 
hand. Ook een gezamenlijke inrichting van de backoffice 
(zie hoofdstuk 8 ‘Organisatie’) leidt tot voordelen voor 
de administratieprocessen van declaratie en facturatie 
voor zorgaanbieders. De generalistische hulp van 
de wijkteams tot en met de toegang tot jeugdhulp 
is passend bij de lokale behoefte per gemeente 
georganiseerd. Alle andere jeugdhulp is gezamenlijk 
ingekocht binnen de regio WBO. Voor de jeugdhulp 
van landelijke instellingen maakt de VNG (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten) landelijke inkoopafspraken. 
Voor de JeugdhulpPlus zijn op het niveau van de regio 
Zuid-Nederland afspraken gemaakt. 

De gezamenlijke inkoop en 
transformatieopdracht heeft in 

2015 geleid tot een intensieve regionale 
samenwerking, ook op het bestuurdersniveau 

van de regio. De bestuurders hebben de wens 
uitgesproken om op inhoudelijke thema’s meer samen 
te werken. Het gaat dan vooral om de onderwerpen 
die de gemeenten overstijgen, zoals de samenwerking 
met Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen en 
de overgang van jeugdhulp naar volwassenhulp. Drie 
keer per jaar komen de bestuurders bij elkaar om de 
ontwikkelingen en speerpunten te bespreken. Daarnaast 
wordt er samengewerkt in de jeugdparticipatie en de 
doorontwikkeling van de toegang tot de jeugdhulp. De 
concrete invulling hiervan wordt lokaal vorm gegeven. 

Het jaar 2016 staat in het teken van transformatie in 
organisatie en cultuur. Dit betekent het waarborgen van 
een kwalitatief goed en divers aanbod van jeugdhulp die 
voor jeugd, ouders en verwijzers toegankelijk en efficiënt 
georganiseerd is. Daarnaast worden met zorgaanbieders 
afspraken gemaakt over:

•  Een effectieve en nieuwe manier van samenwerking, 
met name tussen de wijkteams van de regio WBO en 
de gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders; 

•  Het terugdringen van het gebruik van verblijfszorg, 
door een verschuiving van intramurale zorg naar 
ambulante hulp en de inzet van minder complexe 
vormen van jeugdhulp.

Via contractgesprekken met de zorgaanbieders 
worden bovenstaande speerpunten en bijbehorende 
transformatiedoelstellingen besproken. Samen met hen 
wordt een spoorboekje gemaakt voor de regio WBO  
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Overzicht speerpunten 
met doelen & acties 2016

‘waarstaatjegemeente.nl’ 
GGD West-Brabant

Slotwoord & vooruitblik 2016
Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet hebben 
we de focus in 2014 voornamelijk gelegd op een 
goed werkend jeugdhulpstelsel onder de noemer 
transitie.

Het doel van de nieuwe Jeugdwet is echter om tot een 
beter stelsel te komen, de transformatie. Wanneer u de 
betekenis van transformatie opzoekt in het woordenboek 
vindt u verschillende omschrijvingen. Centraal staat 
veranderen, herscheppen en een andere gedaante 
geven. Het veranderen van het stelsel moet voornamelijk 
leiden tot een hoger doel, namelijk het  gezond en 
veilig opgroeien van kinderen en jongeren. Wij zijn er 
van overtuigd dat dit het beste kan binnen een gezin. 
Wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is, 
bieden we zo snel mogelijk de passende hulp en leggen 
we de focus op snel terug naar thuis en samen verder. 

Met de veranderingen in het jeugdveld willen we dat 
graag samen bereiken. Daarvoor moet iedereen die 
actief is binnen het jeugddomein hetzelfde doel voor 
ogen hebben. Ook dient het stelsel zo te zijn ingericht 
waardoor het doel eenvoudiger bereikbaar is. De acties 
genoemd in dit magazine moeten daarom leiden tot 
een breed gedragen visie en een stevig jeugdwerkveld 
waardoor jeugdigen in Breda en in de regio WBO gezond 
en veilig op kunnen groeien.

In 2016 gaan we verder met onze verkenning in het 
jeugdveld en gaan we graag weer de ontmoeting met 
u aan. Eind 2016 stellen we u met ons Jeugdmagazine 
opnieuw op de hoogte van de ontwikkelingen in ons 
veranderende jeugdwerkveld en de speerpunten voor het 
volgende jaar 2017. Tot dan!

‘Het is een roeping’
15 JULI 2015

Vier pleegkinderen heeft ze onder haar hoede. 
Alle vier met een stevige rugzak. De één fysiek, 
de ander mentaal. Ze koos er samen met haar 
man 16 jaar geleden heel bewust voor. Juist voor 
deze kinderen is een stabiele en vertrouwde 
plek belangrijk. Het liefst biedt ze deze 
kinderen een langdurige plek in haar gezin. Er 
gebeurt al genoeg in die jonge leventjes.

Het is een soort roeping voor haar. Vol 
bewondering luisterde ik samen met een aantal 
collega-wethouders uit de regio naar haar 
verhaal. Wat maakt ze veel mee. En met liefde, 
geduld en toewijding draagt ze het allemaal.

De pleegmoeder zat vol met anekdotes en 
voorbeelden. Over een fiets bijvoorbeeld. Eén van de 
kinderen wil zelf naar school fietsen. Dat zou kunnen 
op een aangepaste fiets met een hulpmotortje. 
Zelfstandig fietsend naar school. Dat geeft het 
zelfrespect en het zelfvertrouwen een enorme 
oppepper. En wat te denken van de gezondheid.

Volgens de regels heeft het kind echter alleen recht 
op speciaal taxivervoer. Niet op een hulpmotortje. 
Voor het kind een klap in het gezicht. En de 
maatschappij kost die taxi tienduizenden euro’s, 
elk jaar weer. Ieder weldenkend mens ziet dat zo’n 
hulpmotortje een veel beter oplossing is. Moeder 
is na vele pogingen gestopt met het bureaucratisch 
gevecht. 

Ze heeft het via-via zelf weten te regelen met een 
leenfiets. De frustratie blijft natuurlijk wel.
Ik fietste terug naar het stadkantoor met veel vragen.  
De hamvraag is: “Hoe kunnen we het voor deze 
mensen makkelijker maken?” Als je ziet wat zij 
voor die kinderen doen. Als je je beseft wat dat 
voor onze maatschappij betekent. Hoe is het dan 
mogelijk dat we nog zoveel barrières opwerpen.

Op de weg naar ‘betere’ jeugdhulp liggen nog 
veel van dit soort hobbels. Hoe komen we voorbij 
de standaard en dichterbij het maatwerk? Hoe 
voorkomen we vervolgens dat op het schoolplein 
dit maatwerk uitgelegd wordt als willekeur? Een 
pasklaar antwoord heb ik niet. Maar daar zou  
ik graag eens met de (pleeg)ouders over door  
willen praten.
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Inleiding 

Beleidskader
Jeugdhulp Breda

(februari 2014)

Uitgangspunten
jeugdhulpbeleid

Inrichting van de 
jeugdhulp

Jeugdhulpstelsel Breda:
van beleid naar uitvoering

Verordering
Jeugdhulp Breda

(oktober 2014)

Uitvoeringsplan
Jeugdhulp Breda
(november 2014)

Transformatie
speerpunten 2016

Jeugdmagazine
Breda 2018

(december 2015)

Ontwikkeling transformatie 
speerpunten samen met werkveld

Verkenningsplan
jeugdwerkveld

(2015)

Van transitie naar transformatie
Sinds januari 2015 zijn we als Gemeente Breda, 
net zoals alle andere gemeenten in Nederland, 
verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp 
(‘transitie’ genoemd). Dit doen wij in samenwerking 
met de gemeenten uit de regio West-Brabant Oost 
(WBO)1.

We zijn nu bijna een jaar verder en de eerste ervaringen 
met de nieuwe taken zijn opgedaan. Dit geldt voor de 
gemeente, maar uiteraard ook voor de jeugd, hun ouders 
en de professionals binnen het jeugdveld zelf. Met de 
transitie willen we naar een andere manier van denken 
en doen: een transformatie. Zodat de ontwikkeling en 
talenten van kinderen en jongeren worden versterkt. 
Net zoals de opvoedingskracht van ouders. Wanneer 
jeugd en ouders meer nodig hebben, dan willen we dat 
zij snel de juiste hulp ontvangen. Met de transformatie 
zetten we daarom in op ‘doelbewust veranderen’ door 
anders te denken en te doen op alle niveaus: van de 
protocollen binnen de organisaties tot aan de werkwijze 
van professionals in de hulp die zij bieden aan jeugd en 
ouders. 

1  De regio WBO bestaat uit de volgende negen gemeenten: Aalburg, Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en 
Woudrichem. 

We willen deze transformatie graag samen met het 
jeugdwerkveld vorm geven vanuit het uitgangspunt: 
“Niet praten over, maar praten met!”. In 2015 zijn we 
daarom het werkveld in gegaan aan de hand van een 
Verkenningsplan2. We hebben gesproken met jongeren, 
hun ouders en met professionals van verschillende 
zorgaanbieders over wat er al goed gaat en wat er nog 
beter kan. Ook de kansen en uitdagingen voor het 
komende jaar 2016 kwamen aan bod. 
Daarnaast heeft er een eerste onderzoek plaats 
gevonden met onze “Transformatiemonitor Jeugd”. Via 
groepsinterviews met professionals van het  CJG Breda, 
zorgaanbieders en de veiligheidsketen zijn we tot de 
eerste bevindingen van het jaar 2015 gekomen. 

Vanuit de bevindingen uit deze monitor en 
ontmoetingen met het werkveld hebben we een aantal 
gezamenlijke speerpunten opgesteld voor het jaar 
2016. De speerpunten zijn in deze eerste editie van het 
Jeugdmagazine Breda terug te vinden. Ieder jaar brengen 
we u met dit magazine op de hoogte van ervaringen 
en ontwikkelingen binnen het jeugdwerkveld en de 
speerpunten voor het volgende jaar. In dit magazine 
blikken we dus kort terug op het jaar 2015 en kijken we 
vooral graag samen vooruit naar het jaar 2016!

2  Het verkenningsplan biedt een overzicht van de geplande activiteiten per 
verschillende doelgroep in het brede jeugdwerkveld. 
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Voordat we op de speerpunten met 
bijbehorende doelen en acties voor het jaar 
2016 in gaan, nemen we u graag eerst mee 
in het jeugdwerkveld van Breda.  

Het lokale jeugdveld
Het lokale jeugdveld kan worden omgeschreven 
als de omgeving waarin kinderen en jongeren 
opgroeien en waarin ouders hun kinderen 
opvoeden. Dit loopt uiteen van het buurthuis, 
scouting of sportverenigingen in de wijk tot 
aan school en het consultatiebureau. Ook 
vrijwilligers(-organisaties) en jeugdwerkers horen 
bij dit lokale jeugdveld. 

De jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren 
tussen de 0 en 19 jaar. In Breda bereikt de JGZ 
meer dan 98% van alle kinderen. Al vanaf de 
geboorte worden kinderen gescreend en gevolgd, 
bijvoorbeeld op het consultatiebureau. Wanneer 
nodig kan op tijd ondersteuning worden 
geboden. 

Het CJG Breda 
Het CJG Breda is de plek voor de ondersteuning 
aan jeugd1 en ouders in Breda, Alphen Chaam 
en Baarle Nassau. In vier wijkteams en een team 
voor het voortgezet onderwijs zetten vrijwilligers 
en professionals zich samen in voor de jeugd en 
ouders in de wijk. Een belangrijk uitgangspunt 
van het CJG Breda is dan ook: vrijwillig waar het 
kan, professioneel waar het moet. De vrijwilligers 
spelen een belangrijke rol bij preventieve 
activiteiten en de aansluiting bij wat er nodig is in 
de wijk. 
De professionals richten zich op alles wat nodig is 
om jeugd en ouders te helpen bij het vinden van 
een antwoord op hun vraag over opvoeden en 
opgroeien. Dit loopt uiteen van preventie  

1  In de Jeugdwet is de leeftijdsgrens van 18 jaar het uitgangspunt 
voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen. 
Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, voor zover 
deze hulp niet onder een ander wettelijk kader valt en mits voldaan wordt 
aan de voorwaarden.

(zoals informatie en advies) tot aan het bieden 
van jeugdhulp bij complexe problematieken 
en dwang (zie schema ‘Werkgebied CJG 
Breda). Samen met jeugd en ouders bekijkt 
de professional welke hulp er nodig is, wat zij 
zelf kunnen doen en welke familieleden, buren 
of vrienden daar mogelijk bij kunnen helpen. 
Wanneer er meer nodig is in de vorm van 
specialistische jeugdhulp, dan kan de CJG-er 
deze met eventueel advies van het regionaal 
Jeugdadviesteam inschakelen. Dit gebeurt via 
|een beschikking, ofwel een verwijzing. 

Het regionaal Jeugdadviesteam 
De CJG-professionals in de regio WBO hebben de 
mogelijkheid om advies te vragen bij een team 
van deskundigen: het regionaal jeugdadviesteam. 
Het adviesteam biedt informatie en advies, 
doet eventueel nader onderzoek en schakelt 
wanneer nodig andere professionals in voor 
psychodiagnostiek. 

De huisarts, jeugdarts & medisch 
specialist 
Naast het CJG Breda is vaak de huisarts het 
eerste aanspreekpunt voor jeugd en ouders met 
(medische) vragen of problemen bij opgroeien 
en opvoeden. Via de JGZ komen ouders ook 
regelmatig met hun vragen bij de 
jeugdarts of na verwijzing bij een 
medisch specialist terecht. Alle 
drie genoemde partijen kunnen 
de jeugdige of het gezin met 
een hulpvraag rechtstreeks 
verwijzen naar de CJG-
professional in het wijkteam 
of wanneer nodig direct naar 
specialistische vormen van 
jeugdhulp. 

Het jeugdstelsel 
van Breda en 
regio in 2015

 De adviseurs van het regionaal Jeugdadviesteam zijn beschikbaar voor  
de negen gemeenten in de regio WBO. Het adviesteam bestaat uit  

deskundigen op het gebied van gedrag, ontwikkeling en opvoeding, 
GGz-jeugd en jeugd met een verstandelijke beperking en leerproblemen. 
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Vanuit de bevindingen uit de monitor en 
ontmoetingen met het werkveld hebben we een 
aantal gezamenlijke speerpunten opgesteld voor 
het jaar 2016. Deze speerpunten zijn daarnaast 
gebaseerd op de doelstellingen uit de Jeugdwet 
en ons Beleidskader Jeugdhulp (zie kader). Deze 
doelstellingen worden ook via de monitor gemeten. 
Voor 2016 zijn we samen met het werkveld 
gekomen tot de volgende speerpunten:

De Gemeenteraad heeft bij vaststelling van het beleidskader 
Jeugdhulp in 20141 aangegeven dat zij wil sturen op de 
volgende gewenste maatschappelijke resultaten:
•  Vroegtijdige onderkenning wanneer een kind in zijn 

ontwikkeling wordt bedreigd en durven ingrijpen in 
deze situaties; 

•  Meer kinderen die gezond en veilig opgroeien, hun 
talenten ontwikkelen en meedoen;

•  Minder schoolverzuim en voortijdige schoolverlaters;
•  Intensieve en snelle hulp die aansluit op de 

problematiek(vraag) van het gezin en kind zodat de 
ontwikkelingsdreiging afneemt en recidive wordt 
voorkomen;

•  Minder jeugdigen die slachtoffer zijn van 
kindermishandeling of getuige zijn van huiselijk geweld.

Deze sturingsinstrumenten zijn meegenomen in 
de monitor. De gemeenteraad ontvangt hiervan 
regelmatig de bevindingen en cijfers. Voor de eerste 
bevindingen verwijzen we graag naar de rapportage van 
waarstaatjegemeente.nl (zie achterkant).

1   Het Beleidskader Jeugdhulp van de Gemeente Breda is in November 2014 door 
de Gemeenteraad vastgesteld. 

Speerpunten 2016

Doelstellingen Jeugdwet & beleidskader Jeugd
•  Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid 

en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders met 
inzet van hun sociale netwerk door het inschakelen, 
herstellen en versterken van het probleemoplossend 
vermogen. 

•  De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren 
door onder meer preventie, het versterken van 
het  opvoedkundig klimaat en het bevorderen van 
de opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale 
omgeving met als doel minder gebruik van zorg en 
afname risicojeugdigen.

•  Eerder de juiste hulp op maat om jeugdigen en 
gezinnen zo snel, dichtbij en effectief mogelijk hulp te 
bieden met aandacht voor de (kosten)effectiviteit van 
de geboden hulp door tijdig op de vindplaats te  
signaleren. 

•  Integrale hulp aan gezinnen met effectieve  
samenwerking volgens het uitgangspunt één  
gezin, één plan, één regisseur. 

•  Meer ruimte voor professionals om de 
 juiste hulp te bieden door vermindering  
van regeldruk. 

Preventie & eigen kracht 
Aansluiting op het lokale jeugdveld 

en de vindplaatsen in de wijk.

Toegang & 
generalistische jeugdhulp  
Ontwikkelingen van het brede sociaal 
domein, de overgang van jeugdhulp 

naar volwassen hulp, regionale  
ontwikkelingen, de doorontwikkeling 
van het CJG Breda & de aansluiting  
op de JGZ en het medische domein. 

Specialistische  
jeugdhulp & veiligheid  
Vermindering jeugdhulpgebruik &  
een integrale visie op veiligheid  

en pleegzorg.  

Transformeren 
door innovatie & 
samenwerking  

Samenwerking tussen de 
ketenpartners, jeugdparticipatie 

en de ontwikkeling van 
een kwaliteitsplan. 
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Voorwoord

De blogs van Patrick van Lunteren, 
wethouder Jeugd van de 

Gemeente Breda, in dit Jeugdmagazine 
zijn een bewerking van een bijdrage 

op http://patrickvanlunteren.breda.nl

‘Mag het ook gewoon leuk zijn’
7 NOVEMBER 2015

Onlangs liep ik langs de Abeelstraat toen de schrik me om het 
hart sloeg. PAS OP, een haai! De hoge stoeprand lijkt een diepe 
kloof waar haaien zwemmen. Een hek is om koppeltje te duike-
len. Die lantaarnpaal is de finish van een racebaan. Ik ben met 
kinderen op avontuur door de wijk. En dan maak je wat mee.  

Een paar jaar geleden zijn die avonturen van kinderen uitge-
werkt in Tuinzicht-Westerpark. Op vrijdag 6 november 2015 
namen wij er een kijkje met enthousiaste ambtenaren, wet-
houders en Vlaamse schepenen. De Vlaamse gasten stonden 
perplex toen de transitie van de jeugdhulp in Nederland werd 
toegelicht. Hoe is dat ooit zo bedacht? De gemeente verant-
woordelijk voor de hele keten van de jeugdhulp, kan dat wel? Het argument dat je 
zo dicht mogelijk bij de mensen de verantwoordelijkheid moet neerleggen, gaat er 
maar moeilijk in. Zeker als ze ook nog horen dat we voor die zorg een beroep doen 
op de sociale netwerken en maatschappelijke organisaties in de wijken en buurten. 
Op dat netwerk is afgelopen jaren toch juist flink gekort? 

De Nederlandse aanpak staat in schril contrast met de Vlaamse steden. Daar kijken 
ze als het om jeugd- en wijkwerk gaat veel meer naar de bedoeling. Ze sturen op 
tevredenheid, trots, betrokkenheid, plezier en vertrouwen. Wat een verademing 
zou dat zijn. Zeker omdat we in Nederland dat sociale netwerk en de maatschap-
pelijke partijen zo hard nodig hebben. Die wil ik liever niet vermoeien met “presta-
tie-indicatoren” en een monitoringsformule in drievoud. We kunnen nog veel van 
elkaar leren zo te horen. Samen gaan 
we op weg naar de Europese conferen-
tie Child in the City 2016 in Gent. 

Hoe het jeugdbeleid uiteindelijk ook 
wordt georganiseerd, het mag vooral 
ook leuk zijn. Dat is wat ons bindt. Met 
95% van onze jeugd gaat het immers 
gewoon hartstikke goed. Laten we 
vooral ruimte bieden en uitdagen om 
lol te maken, avonturen te beleven, 
in de plassen te stampen en hutten te 
bouwen. Of zoals twee interviewers van 
Chatime zelf mooi zeggen: “Wij willen 
gewoon graag veilig voetballen, lekker 
schommelen en van de hoge glijbaan!” 

Patrick van Lunteren, wethouder Jeugd 
Gemeente Breda
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Inleiding 

Beleidskader
Jeugdhulp Breda

(februari 2014)

Uitgangspunten
jeugdhulpbeleid

Inrichting van de 
jeugdhulp

Jeugdhulpstelsel Breda:
van beleid naar uitvoering

Verordering
Jeugdhulp Breda

(oktober 2014)

Uitvoeringsplan
Jeugdhulp Breda
(november 2014)

Transformatie
speerpunten 2016

Jeugdmagazine
Breda 2018

(december 2015)

Ontwikkeling transformatie 
speerpunten samen met werkveld

Verkenningsplan
jeugdwerkveld

(2015)

Van transitie naar transformatie
Sinds januari 2015 zijn we als Gemeente Breda, 
net zoals alle andere gemeenten in Nederland, 
verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp 
(‘transitie’ genoemd). Dit doen wij in samenwerking 
met de gemeenten uit de regio West-Brabant Oost 
(WBO)1.

We zijn nu bijna een jaar verder en de eerste ervaringen 
met de nieuwe taken zijn opgedaan. Dit geldt voor de 
gemeente, maar uiteraard ook voor de jeugd, hun ouders 
en de professionals binnen het jeugdveld zelf. Met de 
transitie willen we naar een andere manier van denken 
en doen: een transformatie. Zodat de ontwikkeling en 
talenten van kinderen en jongeren worden versterkt. 
Net zoals de opvoedingskracht van ouders. Wanneer 
jeugd en ouders meer nodig hebben, dan willen we dat 
zij snel de juiste hulp ontvangen. Met de transformatie 
zetten we daarom in op ‘doelbewust veranderen’ door 
anders te denken en te doen op alle niveaus: van de 
protocollen binnen de organisaties tot aan de werkwijze 
van professionals in de hulp die zij bieden aan jeugd en 
ouders. 

1  De regio WBO bestaat uit de volgende negen gemeenten: Aalburg, Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en 
Woudrichem. 

We willen deze transformatie graag samen met het 
jeugdwerkveld vorm geven vanuit het uitgangspunt: 
“Niet praten over, maar praten met!”. In 2015 zijn we 
daarom het werkveld in gegaan aan de hand van een 
Verkenningsplan2. We hebben gesproken met jongeren, 
hun ouders en met professionals van verschillende 
zorgaanbieders over wat er al goed gaat en wat er nog 
beter kan. Ook de kansen en uitdagingen voor het 
komende jaar 2016 kwamen aan bod. 
Daarnaast heeft er een eerste onderzoek plaats 
gevonden met onze “Transformatiemonitor Jeugd”. Via 
groepsinterviews met professionals van het  CJG Breda, 
zorgaanbieders en de veiligheidsketen zijn we tot de 
eerste bevindingen van het jaar 2015 gekomen. 

Vanuit de bevindingen uit deze monitor en 
ontmoetingen met het werkveld hebben we een aantal 
gezamenlijke speerpunten opgesteld voor het jaar 
2016. De speerpunten zijn in deze eerste editie van het 
Jeugdmagazine Breda terug te vinden. Ieder jaar brengen 
we u met dit magazine op de hoogte van ervaringen 
en ontwikkelingen binnen het jeugdwerkveld en de 
speerpunten voor het volgende jaar. In dit magazine 
blikken we dus kort terug op het jaar 2015 en kijken we 
vooral graag samen vooruit naar het jaar 2016!

2  Het verkenningsplan biedt een overzicht van de geplande activiteiten per 
verschillende doelgroep in het brede jeugdwerkveld. 
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Voordat we op de speerpunten met 
bijbehorende doelen en acties voor het jaar 
2016 in gaan, nemen we u graag eerst mee 
in het jeugdwerkveld van Breda.  

Het lokale jeugdveld
Het lokale jeugdveld kan worden omgeschreven 
als de omgeving waarin kinderen en jongeren 
opgroeien en waarin ouders hun kinderen 
opvoeden. Dit loopt uiteen van het buurthuis, 
scouting of sportverenigingen in de wijk tot 
aan school en het consultatiebureau. Ook 
vrijwilligers(-organisaties) en jeugdwerkers horen 
bij dit lokale jeugdveld. 

De jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren 
tussen de 0 en 19 jaar. In Breda bereikt de JGZ 
meer dan 98% van alle kinderen. Al vanaf de 
geboorte worden kinderen gescreend en gevolgd, 
bijvoorbeeld op het consultatiebureau. Wanneer 
nodig kan op tijd ondersteuning worden 
geboden. 

Het CJG Breda 
Het CJG Breda is de plek voor de ondersteuning 
aan jeugd1 en ouders in Breda, Alphen Chaam 
en Baarle Nassau. In vier wijkteams en een team 
voor het voortgezet onderwijs zetten vrijwilligers 
en professionals zich samen in voor de jeugd en 
ouders in de wijk. Een belangrijk uitgangspunt 
van het CJG Breda is dan ook: vrijwillig waar het 
kan, professioneel waar het moet. De vrijwilligers 
spelen een belangrijke rol bij preventieve 
activiteiten en de aansluiting bij wat er nodig is in 
de wijk. 
De professionals richten zich op alles wat nodig is 
om jeugd en ouders te helpen bij het vinden van 
een antwoord op hun vraag over opvoeden en 
opgroeien. Dit loopt uiteen van preventie  

1  In de Jeugdwet is de leeftijdsgrens van 18 jaar het uitgangspunt 
voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen. 
Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, voor zover 
deze hulp niet onder een ander wettelijk kader valt en mits voldaan wordt 
aan de voorwaarden.

(zoals informatie en advies) tot aan het bieden 
van jeugdhulp bij complexe problematieken 
en dwang (zie schema ‘Werkgebied CJG 
Breda). Samen met jeugd en ouders bekijkt 
de professional welke hulp er nodig is, wat zij 
zelf kunnen doen en welke familieleden, buren 
of vrienden daar mogelijk bij kunnen helpen. 
Wanneer er meer nodig is in de vorm van 
specialistische jeugdhulp, dan kan de CJG-er 
deze met eventueel advies van het regionaal 
Jeugdadviesteam inschakelen. Dit gebeurt via 
|een beschikking, ofwel een verwijzing. 

Het regionaal Jeugdadviesteam 
De CJG-professionals in de regio WBO hebben de 
mogelijkheid om advies te vragen bij een team 
van deskundigen: het regionaal jeugdadviesteam. 
Het adviesteam biedt informatie en advies, 
doet eventueel nader onderzoek en schakelt 
wanneer nodig andere professionals in voor 
psychodiagnostiek. 

De huisarts, jeugdarts & medisch 
specialist 
Naast het CJG Breda is vaak de huisarts het 
eerste aanspreekpunt voor jeugd en ouders met 
(medische) vragen of problemen bij opgroeien 
en opvoeden. Via de JGZ komen ouders ook 
regelmatig met hun vragen bij de 
jeugdarts of na verwijzing bij een 
medisch specialist terecht. Alle 
drie genoemde partijen kunnen 
de jeugdige of het gezin met 
een hulpvraag rechtstreeks 
verwijzen naar de CJG-
professional in het wijkteam 
of wanneer nodig direct naar 
specialistische vormen van 
jeugdhulp. 

Het jeugdstelsel 
van Breda en 
regio in 2015

 De adviseurs van het regionaal Jeugdadviesteam zijn beschikbaar voor  
de negen gemeenten in de regio WBO. Het adviesteam bestaat uit  

deskundigen op het gebied van gedrag, ontwikkeling en opvoeding, 
GGz-jeugd en jeugd met een verstandelijke beperking en leerproblemen. 
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Specialistische jeugdhulp 
De grens tussen generalistische jeugdhulp van het CJG 
Breda en specialistische jeugdhulp is niet gemakkelijk 
te duiden en is zeer situatieafhankelijk. De CJG-
professionals richten zich als generalisten op het coachen 
en begeleiden van jeugd en ouders op meerdere 
leefgebieden en het voorkomen of herstellen van een 
problematische gezinssituatie. Deze hulp kan ook 
intensief zijn. Soms is er diepgaande kennis nodig om 
een jeugdige of gezin verder te begeleiden. Dan kan 
het nodig zijn om specialistische hulp in te schakelen. 
Dit kan ook nodig zijn wanneer de ontwikkeling van het 
kind vastloopt of achteruit gaat en er een diagnose en/of 
behandeling nodig is om de situatie te verbeteren.  

Voorbeeld: In een gezin heerst er veel angst en een 
gevoel van onveiligheid sinds er huiselijk geweld heeft 
plaats gevonden door vader. De oudste dochter verwijt 
haar moeder dat zij er niet voor haar was toen vader 
haar sloeg. Moeder raakt hierdoor in paniek en voelt zich 
schuldig. 

In deze situatie moet eerst het vertrouwen herstelt 
worden. Hardnekkige patronen die van generatie 
op generatie worden doorgegeven, moeten worden 
doorbroken. Een systeemtherapeut gaat samen met het 
gezin met deze ingrijpende problematiek aan de slag.

Specialisten zijn professionals met een specialisatie 
zoals een psychiater, arts, therapeut, GZ-psycholoog of 
orthopedagoog. Hun specialisatie vraagt om diepgaande 
kennis en ervaring. Zij zijn inzetbaar op een smal gebied, 
waar de CJG-ers juist breed inzetbaar zijn. In de pijltjes 
wordt globaal weergegeven wat buiten de scope van het 
generalistisch wijkteam valt. 
Specialistische hulp kan ingezet worden in zorg in 
natura (ZIN) of via een persoonsgebonden budget 

(pgb) voor jeugd en ouder. De CJG-er beoordeelt of 
aan de voorwaarden voor een pgb wordt voldaan. 
De specialistische jeugdhulp is daarbij te verdelen in 
twee soorten jeugdhulp: specialistische ambulante 
hulp en verblijfszorg. Specialistische ambulante hulp is 
te omschrijven als specifieke begeleiding die dichtbij 
de jeugdige (bijvoorbeeld thuis) wordt geboden 
zoals trainingen, gezinsbegeleiding en therapieën. Bij 
verblijfszorg ‘woont’ de jeugdige tijdelijk ergens anders, 
bijvoorbeeld bij een pleegouder of in een gezinshuis of is 
de jeugdige tijdelijk opgenomen (Ggz). Dit kan ook voor 
een paar dagen per week zijn. 

De verblijfszorg wordt in onze regio geboden door 
drie grote zorgaanbieders. Met deze partijen zijn eind 
2014 één op één afspraken gemaakt, geldend tot 
en met het jaar 2017. Aanbieders van specialistische 
ambulante jeugdhulp kunnen zich tot en met 2018 
bij onze gemeente aanmelden om in aanmerking 
te komen voor de uitvoering van jeugdhulp. Als zij 
voldoen aan de kwaliteitseisen en akkoord gaan met 
de door de gemeente vastgestelde tarieven, mogen zij 
jeugdhulp uitvoeren in de regio WBO. Ook nieuwe en 
kleine aanbieders van jeugdhulp krijgen zo een kans. 
Dit zorgt voor meer keuzevrijheid voor jeugd en ouders 
en voorkomt wachtlijsten bij specialistische jeugdhulp. 
Momenteel zijn er ruim 150 ambulante aanbieders die 
specialistische jeugdhulp kunnen bieden in de regio 
WBO.  

Veilig Thuis 
Veilig Thuis2 (het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling, voorheen AMHK) staat centraal in 
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 
voor de achttien gemeenten3 van West Brabant. Bij Veilig 
Thuis kan je terecht met vragen en zorgen rondom

2  Veilig Thuis bestaat sinds januari 2015 (http://www.veiligthuiswestbrabant.nl/). 
3  Dit betreft de negen gemeenten van de regio West-Brabant Oost en de negen 
gemeenten van de regio West-Brabant West. 

Werkgebied CJG Breda 
Van dwars gedrag ...............tot gedragsstoornis
Van druk gedrag  ................tot ADHD
Van bang  ...........................tot angststoornis
Van dip ..............................tot depressie
Van plagen .........................tot pesten
Van geen zin hebben ...........tot schooluitval
Van experimenteren met .....tot misbruik van middelen 
Van ongezonde leefstijl  ......tot obesitas
Van sociaal onhandig ..........tot autisme
Van moeilijk lerend ............tot een verstandelijke beperking
Van hakken over de sloot ....tot onderwijsachterstand 
Van gekibbel ......................tot (v)echtscheiding 

Taken CJG-professional

Stimuleren, activeren en faciliteren informele netwerken; 

Versterken en ondersteunen informele opvoeders en semiprofessionals; 

Informatie & advies over opvoeden en opgroeien; 

Pedagogische ondersteuning; 

Signaleren problematiek & onveiligheid;

Arrangeren van passende hulp/diagnostiek; 

Altijd 1e aanspreekpunt van gezin, ook bij specialistische hulp en daarna;

Uitvoeren van (intensieve) jeugdhulp en gezinsbegeleiding op alle leefgebieden; 

Bewaken van tijdelijk karakter van specialistische zorg; 

Spin in het web bij integrale aanpak over domeinen heen. 

E: info@cjgbreda.nl 
T: 0800 – 444 000 3
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huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling. Veilig 
Thuis geeft vroegtijdig advies en ondersteuning wanneer 
er sprake is van een onveilige gezinssituatie. Bij hoge 
veiligheidsrisico’s voeren zij een onderzoek uit binnen 
het gezin. Bij de gezinnen met kinderen werkt Veilig 
Thuis samen met de CJG-er en de professionals van 
specialistische jeugdhulp. 

Het Kr8-Kollektief
Het Kr8-Kollektief is een jeugdbeschermingstafel 
van Veilig Thuis, het CJG en de Raad voor de 
Kinderbescherming (RvdK). Samen met de ouders en 
jongeren vanaf 12 jaar wordt besproken wat de laatste 
mogelijkheden zijn binnen het vrijwillige kader zodat een 
jeugdbeschermingsmaatregel voorkomen kan worden.

 

Het doel is om de veiligheid voor alle kinderen te 
waarborgen en dwangmaatregelen waar mogelijk te 
voorkomen. Wanneer op een later moment toch de 
veiligheid van het kind in gevaar komt, volgt er alsnog 

een onderzoek van de RvdK die de uitkomsten hiervan 
voorlegt aan de Kinderrechter. 

De Kinderrechter & de gecertificeerde 
instelling
Naast het CJG, de huisarts, jeugdarts of medisch 
specialist loopt een andere toegang tot de specialistische 
jeugdhulp via de gecertificeerde instelling4 of 
via de kinderrechter. Als de kinderrechter een 
jeugdbeschermingsmaatregel of een maatregel tot 
jeugdreclassering uitspreekt, wijst hij gelijktijdig in 
de beschikking de gecertificeerde instelling aan die 
de maatregel gaat uitvoeren. Voor de regio WBO zijn 
contracten afgesloten met Bureau Jeugdzorg Brabant, 
de William Schrikker Groep, de Stichting Gereformeerde 
Jeugdhulp en het Leger des Heils. Genoemde instellingen 
zijn gecertificeerd en wettelijk in staat om zowel de 
jeugdbescherming als jeugdreclassering uit te voeren. 

Crisishulp 
Crisishulp is bedoeld om snel in te grijpen bij een 
crisissituatie waarbij een kind (of de ouder) gevaar 
loopt. Crisishulp is 24 uur per dag en zeven dagen per 
week bereikbaar voor jeugd en ouders, maar ook voor 
professionals die te maken krijgen met een spoedeisende 
crisissituatie. Nadat de eerste acute hulp is geboden, 
moet vervolgens binnen vier weken duidelijk zijn hoe 
de vervolghulp eruit gaat zien. Sinds 2015 wordt 
deze vervolghulp zoveel mogelijk georganiseerd en 
geregisseerd door de CJG-er en/of een jeugdbeschermer 
van een gecertificeerde instelling. 

4 Instellingen die bevoegd zijn voor het uitvoeren van een  
jeugdbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. 

“  
In het KR8-Kollektief wordt letterlijk vorm gegeven aan 
het principe: “We praten met ouders in plaats van over 
ouders”. Ernstige zorgen over de ontwikkeling van kinderen 
kunnen worden gemeld bij het KR8-Kollektief als de melder 
vindt dat er een onderzoek door de Raad voor de Kinderbe-
scherming moet starten, bijvoorbeeld omdat ouders niet mee 
willen werken aan de benodigde hulp voor hun kinderen, 
onmachtig zijn dit te doen of de afspraken steeds afzeggen 
of niet oppakken. Ouders kunnen een zogenaamde ‘laatste 
kans’ krijgen en dan stellen we het raadsonderzoek nog 
even uit. Er worden dan wel bindende afspraken met elkaar 
gemaakt waaraan ouders zich moeten houden. De afgelopen 
periode is dit ook een aantal keer goed gelukt en konden 
ouders uiteindelijk hun eigen regie behouden.” 

 Margo van der Brugge, voorzitter KR8-Kollektief. 

www.kiesjezorg.nl
Eind 2015 wordt de website  
www.kiesjezorg.nl gelanceerd! Op 
deze website vinden jeugd en ouders 
samen met hun verwijzers een ov er-
zicht van de gecontracteerde zorgaan-
bieders en hun contactgegevens. De 
verwijzers, namelijk de professionals 
van het CJG, huisartsen, jeugdartsen 
en medisch specialisten, kunnen deze 
website gebruiken om samen met 
jeugd en ouders een zorgaanbieder te 
vinden die past bij hun behoefte aan 
specialistische jeugdhulp.

Werkgebied CJG Breda 
Van dwars gedrag ...............tot gedragsstoornis
Van druk gedrag  ................tot ADHD
Van bang  ...........................tot angststoornis
Van dip ..............................tot depressie
Van plagen .........................tot pesten
Van geen zin hebben ...........tot schooluitval
Van experimenteren met .....tot misbruik van middelen 
Van ongezonde leefstijl  ......tot obesitas
Van sociaal onhandig ..........tot autisme
Van moeilijk lerend ............tot een verstandelijke beperking
Van hakken over de sloot ....tot onderwijsachterstand 
Van gekibbel ......................tot (v)echtscheiding 

Diagnostiek en behandeling 
van stooornis gedrag of 
gezinssysteem

(Taxatie van) seksueel misbruik

Stabilisatie van onveilige 
situaties met huiselijk geweld 
of kindermishandeling

WEL

Intensieve jeugdhulp om gedrag 
te veranderen of te leren hanteren

Versterken van opvoedvaardig-
heden van ouders

Versterken van de balans draag-
kracht / draaglast

Creëren optimaal pedagogisch 
klimaat, evt. met drang

Arrangeren passende zorgNIET

Diagnostiek en behandeling 
van stooornis gedrag of 
gezinssysteem

(Taxatie van) seksueel misbruik

Stabilisatie van onveilige 
situaties met huiselijk geweld 
of kindermishandeling

WEL

Intensieve jeugdhulp om gedrag 
te veranderen of te leren hanteren

Versterken van opvoedvaardig-
heden van ouders

Versterken van de balans draag-
kracht / draaglast

Creëren optimaal pedagogisch 
klimaat, evt. met drang

Arrangeren passende zorgNIET
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Vanuit de bevindingen uit de monitor en 
ontmoetingen met het werkveld hebben we een 
aantal gezamenlijke speerpunten opgesteld voor 
het jaar 2016. Deze speerpunten zijn daarnaast 
gebaseerd op de doelstellingen uit de Jeugdwet 
en ons Beleidskader Jeugdhulp (zie kader). Deze 
doelstellingen worden ook via de monitor gemeten. 
Voor 2016 zijn we samen met het werkveld 
gekomen tot de volgende speerpunten:

De Gemeenteraad heeft bij vaststelling van het beleidskader 
Jeugdhulp in 20141 aangegeven dat zij wil sturen op de 
volgende gewenste maatschappelijke resultaten:
•  Vroegtijdige onderkenning wanneer een kind in zijn 

ontwikkeling wordt bedreigd en durven ingrijpen in 
deze situaties; 

•  Meer kinderen die gezond en veilig opgroeien, hun 
talenten ontwikkelen en meedoen;

•  Minder schoolverzuim en voortijdige schoolverlaters;
•  Intensieve en snelle hulp die aansluit op de 

problematiek(vraag) van het gezin en kind zodat de 
ontwikkelingsdreiging afneemt en recidive wordt 
voorkomen;

•  Minder jeugdigen die slachtoffer zijn van 
kindermishandeling of getuige zijn van huiselijk geweld.

Deze sturingsinstrumenten zijn meegenomen in 
de monitor. De gemeenteraad ontvangt hiervan 
regelmatig de bevindingen en cijfers. Voor de eerste 
bevindingen verwijzen we graag naar de rapportage van 
waarstaatjegemeente.nl (zie achterkant).

1   Het Beleidskader Jeugdhulp van de Gemeente Breda is in November 2014 door 
de Gemeenteraad vastgesteld. 

Speerpunten 2016

Doelstellingen Jeugdwet & beleidskader Jeugd
•  Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid 

en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders met 
inzet van hun sociale netwerk door het inschakelen, 
herstellen en versterken van het probleemoplossend 
vermogen. 

•  De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren 
door onder meer preventie, het versterken van 
het  opvoedkundig klimaat en het bevorderen van 
de opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale 
omgeving met als doel minder gebruik van zorg en 
afname risicojeugdigen.

•  Eerder de juiste hulp op maat om jeugdigen en 
gezinnen zo snel, dichtbij en effectief mogelijk hulp te 
bieden met aandacht voor de (kosten)effectiviteit van 
de geboden hulp door tijdig op de vindplaats te  
signaleren. 

•  Integrale hulp aan gezinnen met effectieve  
samenwerking volgens het uitgangspunt één  
gezin, één plan, één regisseur. 

•  Meer ruimte voor professionals om de 
 juiste hulp te bieden door vermindering  
van regeldruk. 

Preventie & eigen kracht 
Aansluiting op het lokale jeugdveld 

en de vindplaatsen in de wijk.

Toegang & 
generalistische jeugdhulp  
Ontwikkelingen van het brede sociaal 
domein, de overgang van jeugdhulp 

naar volwassen hulp, regionale  
ontwikkelingen, de doorontwikkeling 
van het CJG Breda & de aansluiting  
op de JGZ en het medische domein. 

Specialistische  
jeugdhulp & veiligheid  
Vermindering jeugdhulpgebruik &  
een integrale visie op veiligheid  

en pleegzorg.  

Transformeren 
door innovatie & 
samenwerking  

Samenwerking tussen de 
ketenpartners, jeugdparticipatie 

en de ontwikkeling van 
een kwaliteitsplan. 
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Preventie en uitgaan van eigen 
verantwoordelijkheid en mogelijkheden van 
jeugdigen en hun ouders met inzet van 
hun sociale netwerk door het inschakelen, 
herstellen en versterken van het 
probleemoplossend vermogen. 

Aansluiting op de wijk & het 
lokale jeugdveld
Een belangrijk doel van 
de veranderingen in het 
jeugdwerkveld is dat 
alle kinderen gezond 
en veilig opgroeien 
en hun talenten 
ontwikkelen. Ook 
het voorkomen 
dat zij 
problemen 
ontwikkelen 
binnen het 
opgroeien of in het gezin (preventie) draagt hier aan bij. 
Wanneer de problemen zijn ontstaan, helpt jeugdhulp 
jeugd en ouders bij het omgaan en/of oplossen van deze 
problemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de hulp van de 
CJG-er of een behandeling van een specialist.   

De activiteiten die plaats vinden in de wijk en het lokale 
jeugdveld daar om heen zijn heel belangrijk in het 

voorkomen van opgroei- en opvoedproblemen 
bij jeugd en ouders. Hoe eerder er 
geïnvesteerd wordt in een kinderleven, hoe 
sneller en beter een mogelijk probleem op 

latere leeftijd voorkomen en/of 
verholpen kan worden. 

De betrokkenheid 
van de buurt, 
kinderopvangcentra, 
scholen, 
sportverenigingen 
en vele andere 
activiteiten in de 
wijk is daarom 
heel belangrijk. 
Zij staan 
dichtbij jeugd 
en ouders, 

stimuleren de 
ontwikkeling van vaardigheden en kennis en kunnen 
eventuele risico’s vroegtijdig signaleren. Het komende 
jaar ligt de focus daarom op het versterken van de 
activiteiten en het in kaart brengen van deze activiteiten 
en de betrokken partijen in de wijk.

 Preventie & eigen kracht

Preventie en uitgaan van 
eigen verantwoordelijkheid 
en mogelijkheden van 
jeugdigen en hun ouders 
met inzet van hun sociale 
netwerk door het 
inschakelen, herstellen en 
versterken van het 
probleemoplossend 
vermogen.  

Doelen
• Eind 2016 is er een 
overzicht van de activiteiten 
en mogelijkheden in de wijk 
gericht op preventie van 
opvoed- en opgroeiproblemen 
bij jeugd en ouders zodat waar 
mogelijk gezocht kan worden 
naar samenwerking en 
afstemming (bijvoorbeeld 
samenwerking in aanpak 

schooluitval). 
• Eind 2016 zijn de 
activiteiten en partijen in de 
wijk versterkt en gefaciliteerd 
in de uitvoering van 
preventieve activiteiten 
rondom opvoeden en 
opgroeien, onder andere door 
subsidieverlening en 
ontmoetingsbijeenkomsten. 

Acties
• Populatieonderzoek. 
Als onderdeel van de 
Transformatiemonitor Jeugd 
vindt er een 
populatieonderzoek plaats 
naar de eigen kracht, de inzet 
van het sociaal netwerk van 
gezinnen en veerkracht. Dit 
gebeurt vanaf 10 september 
2015 via een digitale 

vragenlijst voor ouders van 
kinderen van 0 tot en met 18 
jaar. Bij publicatie van dit 
magazine konden de 
resultaten van het onderzoek 
uit december 2015 helaas niet 
worden meegenomen. 
• Versterking activiteiten  
in de wijk en het lokale 
jeugdveld. 
Op de lange termijn wordt 
extra aandacht besteed aan 
de versterking van het lokale 
veld met de focus op 
vroegsignalering op 
vindplaatsen (zoals scholen, 
consultatiebureaus en 
sportverenigingen), preventie 
en de verbinding tussen het 
lokale veld en de 
jeugdhulpverlening. Dat 
vraagt om innovatieve 

strategieën, activiteiten en 
pilots maar vooral ook om een 
nieuwe manier van werken. 
Hierbij sluiten we aan bij wat 
er al aanwezig is aan 
activiteiten en initiatieven in 
de wijk. 
• Afstemming activiteiten  
in de wijk. 
Preventie wordt al op 
meerdere terreinen geboden 
(bijvoorbeeld rondom 
schooluitval), maar is nog te 
weinig op elkaar afgestemd. 
In 2016 worden daarom de 
activiteiten per wijk in beeld 
gebracht, zodat er een 
overzicht ontstaat op wat er al 
gebeurt en waar verbindingen 
tussen verschillende 
activiteiten mogelijk zijn. P
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Eerder de juiste hulp op maat om jeugdigen en 
gezinnen zo snel, dichtbij en effectief mogelijk 
hulp te bieden met aandacht voor de (kosten)
effectiviteit van de geboden hulp door tijdig op  
de vindplaats te signaleren. 

Ontwikkelingen breed sociaal domein 
De Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet worden 
het brede sociale domein genoemd. De uitgangspunten 
van deze wetten richten zich op dezelfde principes, 
namelijk: preventieve activiteiten, vroegtijdige signalering 
en ondersteuning, uitgaan van de eigen kracht, 
betrokkenheid van het sociaal netwerk, normaliseren 
en een integrale samenwerking en hulp op maat. Voor 
burgers en gezinnen die op meerdere fronten of vanuit 

18- naar 18+
22 OKTOBER 2015

Eindelijk 18 en op eigen benen. Natuurlijk weet je al 
jaren wat wel en niet verstandig is. Daar heb je die ouwe 
lui niet voor nodig. Jahaa, roken en drinken zijn slecht, 
sparen is goed en eerst huiswerk maken is beter. Vanaf 
je 18e verjaardag wordt alles anders, eindelijk vrij. Liefst 
ga je ook zo snel mogelijk weg bij die bemoeials. Lekker 
zelfstandig op kamers.

En dan…. Toch maar even naar ma bellen hoe dat kan. 
Waarom is de was ineens helemaal rood? Waarom 
branden de aardappels aan? Maak eens 3 tientjes over 
voor die laatste week van de maand. Toch wel fijn, die 
ouders om op terug te vallen. Niet dat je het nodig hebt. 
Je belt ze natuurlijk omdat zij dat nodig hebben, duhuh.

Dat geluk is niet voor iedereen weggelegd. In de 
jeugdhulp zitten veel jongeren die geen ouders, familie 
of vrienden hebben om op terug te vallen. Die worden 
op hun 18e echt in het diepe gegooid. Ze zijn geen kind 
meer en vallen niet meer onder de jeugdhulp. Ineens 
moeten ze als volwassenen een beroep doen op de 
Wmo. Ineens moeten ze het helemaal zelf zien te regelen 
in dat oerwoud van bureaucratie en de spaghetti aan 
wetten en regels. Zelf voor inkomen zorgen. Zelf de 
studie betalen. Niemand om thuis op terug te vallen.

Van 18- naar 18+ verloopt in de jeugdhulp lang niet altijd 
gemakkelijk. Die hele transformatie in de zorg hebben 
wij als volwassenen maar voor hen bedacht. De jongeren 
zelf moeten wat mij betreft zo min mogelijk last hebben 
van de hele santenkraam aan wetten en regels die op dat 
moment voor hen verandert. 

Sinds januari dit jaar is de gemeente verantwoordelijk. 
Wij moeten toch in staat zijn om dingen beter te 
stroomlijnen. De pilot 18- 18+ gaat daarover. De 
jeugdraden van JUZT, GGZ Breburg en Idris helpen ons 
graag om de dingen wat slimmer en simpeler te maken. 
Ik ben benieuwd wat dat oplevert. Ik houd u op de 
hoogte. Binnenkort ga ik bij ze eten. Luisteren naar waar 
ze nu weer allemaal tegenaan zijn gelopen in die rare 
wereld van de volwassenen.

  Toegang &  
generalistische 

 jeugdhulp
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diverse gezinsleden ondersteuning 
nodig hebben, streven we naar 
een integrale aanpak die aansluit 
bij de vraag en draagkracht 
van het gezin. Waar mogelijk 
bundelen we middelen of 
budgetten om daadwerkelijk 
integrale hulp op maat te bieden. 
In de bijlage vindt u een schema 
van de activiteiten in relatie tot 
het brede sociale domein. 

Overgang jeugdhulp naar 
volwassenhulp
Een voorbeeld van een 
integrale samenwerking in 
het brede sociaal domein is de 
overgang van jeugdhulp naar 
volwassenhulp. Jongeren die uit 
de jeugdhulp komen, willen graag op 
zichzelf staan en de hulpverlening achter zich laten. 
Zij missen veelal een sociaal netwerk die hen hulp 
kan bieden wanneer dat nodig is. Een intensieve 
samenwerking is een vereiste om de jongeren 
verder op weg te helpen en de vraag naar 
zwaardere hulpverlening te vermijden. Ook op 
andere terreinen – zoals de toegang tot 
zorg voor jeugdigen – kan de afstemming 
met het brede sociaal domein niet ontbreken. Begin 
2016 wordt er gestart met een pilot waarin enerzijds 
de knelpunten bij de overgang tussen jeugdhulp en 
volwassenhulp in beeld worden gebracht. Anderzijds 
worden er hulpverleners ingezet bij zorgaanbieders die 
jongeren vanaf hun 16e jaar begeleiden naar de juiste 
volwassen hulpverlening en dit waar nodig voortzetten 
tot hun 23e jaar. 

Regionale ontwikkelingen 
In 2014 zijn de negen gemeenten van de regio WBO de 
samenwerking aangegaan op het gebied van jeugdhulp. 
Op een aantal punten, zoals de inkoop van regionale 
jeugdhulp, de jeugdbescherming en de gesloten 
jeugdhulp, ligt een regionale samenwerking voor de 
hand. Ook een gezamenlijke inrichting van de backoffice 
(zie hoofdstuk 8 ‘Organisatie’) leidt tot voordelen voor 
de administratieprocessen van declaratie en facturatie 
voor zorgaanbieders. De generalistische hulp van 
de wijkteams tot en met de toegang tot jeugdhulp 
is passend bij de lokale behoefte per gemeente 
georganiseerd. Alle andere jeugdhulp is gezamenlijk 
ingekocht binnen de regio WBO. Voor de jeugdhulp 
van landelijke instellingen maakt de VNG (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten) landelijke inkoopafspraken. 
Voor de JeugdhulpPlus zijn op het niveau van de regio 
Zuid-Nederland afspraken gemaakt. 

De gezamenlijke inkoop en 
transformatieopdracht heeft in 

2015 geleid tot een intensieve regionale 
samenwerking, ook op het bestuurdersniveau 

van de regio. De bestuurders hebben de wens 
uitgesproken om op inhoudelijke thema’s meer samen 
te werken. Het gaat dan vooral om de onderwerpen 
die de gemeenten overstijgen, zoals de samenwerking 
met Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen en 
de overgang van jeugdhulp naar volwassenhulp. Drie 
keer per jaar komen de bestuurders bij elkaar om de 
ontwikkelingen en speerpunten te bespreken. Daarnaast 
wordt er samengewerkt in de jeugdparticipatie en de 
doorontwikkeling van de toegang tot de jeugdhulp. De 
concrete invulling hiervan wordt lokaal vorm gegeven. 

Het jaar 2016 staat in het teken van transformatie in 
organisatie en cultuur. Dit betekent het waarborgen van 
een kwalitatief goed en divers aanbod van jeugdhulp die 
voor jeugd, ouders en verwijzers toegankelijk en efficiënt 
georganiseerd is. Daarnaast worden met zorgaanbieders 
afspraken gemaakt over:

•  Een effectieve en nieuwe manier van samenwerking, 
met name tussen de wijkteams van de regio WBO en 
de gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders; 

•  Het terugdringen van het gebruik van verblijfszorg, 
door een verschuiving van intramurale zorg naar 
ambulante hulp en de inzet van minder complexe 
vormen van jeugdhulp.

Via contractgesprekken met de zorgaanbieders 
worden bovenstaande speerpunten en bijbehorende 
transformatiedoelstellingen besproken. Samen met hen 
wordt een spoorboekje gemaakt voor de regio WBO  
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waarin de afspraken verder worden uitgewerkt1 met 
de financiële kaders als leidraad. Verder wordt in 2016 
ook aandacht besteed aan een verbetering van de 
administratieve processen van declaratie en facturatie van 
de geleverde jeugdhulp (zie voor financiën en backoffice 
hoofdstuk 8 ‘Organisatie’). 

Doorontwikkeling CJG Breda 
De doorontwikkeling van het CJG Breda gebeurt in het 
kader van de ontwikkelingen binnen het brede sociaal 
domein en de regionale ontwikkelingen. 

Focus op eigen kracht & inzet sociaal netwerk 
Door de focus op normaliseren en ontzorgen hopen we 
jeugd en ouders zoveel mogelijk buiten de professionele 
hulpverlening te houden en deze pas in te zetten 
wanneer dit nodig is. Alertheid van de CJG-professional 
op het tijdige en tijdelijke karakter van specialistische 
jeugdhulp zorgt ervoor dat jeugd en ouders minder lang 
in de zwaardere en duurdere hulpverlening verblijven. 
Dit zorgt er ook voor dat zij tijdig terug naar lichte 
opvoedingsondersteuning of zelfs zonder professionele 
hulpverlening weer verder kunnen. Het doel is dan ook 
om jeugd en ouders zo snel mogelijk terug in de eigen 
kracht te zetten en met eventuele ondersteuning van 
het sociale netwerk en vrijwilligers als professional los 
te laten. Meer planmatig en gestructureerd werken aan 
de hand van doelen van jeugd of ouders kan dit proces 
ondersteunen en voorkomen dat CJG-professionals en 
specialisten te lang “doormodderen”.  

Toegang tot jeugdhulp  
Als gemeente hebben we de toegang tot de jeugdhulp 
grotendeels belegd bij het CJG Breda. Uit de verkenning 
blijkt echter dat de toegang tot de jeugdhulp voor 
zowel jeugd en ouders als voor (medisch) specialisten 
vaak onduidelijk is. Sommigen van hen zijn nog 
geheel onbekend met het CJG Breda of weten niet 
goed wat zij qua rol- en taakverdeling van de CJG-
professionals moeten verwachten. Belangrijk is daarom 
om de komende periode aandacht te besteden aan de 
bekendheid van jeugd, ouders en professionals met het 
werkgebied en de profilering van het CJG Breda. 

Evaluatie CJG Breda
Het CJG Breda is sinds de ingang van de Jeugdwet met 
veel nieuwe taken het jeugdveld ingegaan. De eerste 
ervaringen zijn opgedaan en een beginnende monitor is 
gestart op hoofdlijnen. Er is na het jaar 2015 echter ook 
behoefte aan een diepte-evaluatie waarbij we dieper in 
gaan op de spelende vragen en actuele 

1  Dit op basis van de notitie Ruimte voor Jeugdhulp.  https://vng.nl/files/
vng/20150409_ruimte_ voor_jeugdhulp.pdf en http://www.vgn.nl/artikel/22845.

ontwikkelingen bij het CJG Breda. Zoals het onderscheid 
tussen de preventieve en hulpverlenende taken van de 
CJG-vrijwilligers, school-CJG-ers en CJG-coaches en de 
aansluiting op het lokale, medische en specialistische 
jeugdveld. Dit leidt tot een mogelijke herdefiniëring van 
de opdracht van het CJG Breda. De professionals en 
vrijwilligers van het CJG Breda zullen uiteraard nauw bij 
de evaluatie betrokken worden. 

Regierol CJG-er
Wanneer er specialistische hulp nodig is of wanneer de 
generalist samen met het (regionaal jeugdadvies-)team 
onvoldoende kan beoordelen wat er exact aan de hand 
is, schakelt de CJG-er een specialist in. Ook dan blijft 
de CJG-er betrokken en houdt samen met het gezin de 
regie op het proces. De mate waarin de CJG-professional 
betrokken blijft bij een gezin wanneer de specialist 
ingeschakeld is, kan per situatie verschillen. Belangrijk is 
echter wel dat de CJG-er in alle situaties betrokken blijft 
en de regierol samen met jeugd en ouders in handen 
houdt. Dit is nodig om het tijdelijke karakter te bewaken 
en zicht te houden op het wel of niet behalen van de 
hulpverleningsdoelen voor het gezin of de jeugdige.  
 
Doorontwikkeling regionaal jeugdadviesteam 
Het jeugdadviesteam is ingesteld om de CJG’s in de 
regio WBO zolang als nodig te ondersteunen. Het 
uiteindelijke doel is om het team op te heffen wanneer 
de brede scope aan kennis en vaardigheden binnen het 
wijkteam zelf ontwikkeld is. Voor de komende tijd richt 
het adviesteam zich op de ontwikkeling van deze kennis 
en vaardigheden. In dit proces nemen zij de gezinnen, 
professionals en ketenpartners mee. Hierdoor heeft het 
adviesteam in 2015 de inschakeling van specialistische 
jeugdhulp en zelfs langdurige uithuisplaatsingen kunnen 
voorkomen. Per kwartaal is het adviesteam gemiddeld 
108 keer om advies gevraagd. De intensiteit van de 
betrokkenheid varieert van een telefonisch consult tot 
het meerdere keren aansluiten bij een gesprek. Bepaalde 
thema’s zoals (v)echtscheiding, crisis en passend 
onderwijs zien de deskundigen van het adviesteam veel 
terugkomen. Deze thema’s vragen om duidelijk beleid 
voor de professionals van het CJG Breda. 

Integratie medisch domein & jeugdhulp 
Samenwerking met de JGZ 
Zoals benoemd is het een taak van de JGZ is om 
alledaagse vragen te beantwoorden en in een vroeg 
stadium ondersteuning te bieden. Hiermee wordt 
voorkomen dat er mogelijke problemen op latere 
leeftijd ontstaan. Wanneer er problemen worden 
gesignaleerd, wordt in een zo vroeg mogelijk stadium 
het CJG betrokken. Vanwege deze vroeg-signalerende 
en preventieve rol vormt de JGZ een belangrijke 
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“  Vanuit de GGD West-Brabant werk ik als jeugdarts veel samen met de gemeente Breda. Samen maken wij ons sterk 
voor het welzijn van het kind. Dit willen wij onder andere bereiken door de samenwerking met de huisartsen, het CJG 
en andere ketenpartners te versterken om zo het medische en sociale domein rondom jeugd te verbinden. Door samen 
netwerkbijeenkomsten te organiseren, huisartsengroepen te bezoeken en in gesprek te gaan met partners rondom jeugd 
heb ik er vertrouwen in dat we de komende jaren nog veel kunnen bereiken.”

 Saskia Campo, Jeugdarts GGD West-Brabant. 

ketenpartner in het netwerk rondom het kind en 
de veranderingen in het jeugdwerkveld. We werken 
al samen met de jeugdartsen (zie hieronder). De 
komende periode gaan we onderzoeken hoe de taak 
van de JGZ en de samenwerking met het jeugdveld 
verder vorm gegeven kan worden in relatie tot onze 
transformatiedoelstellingen. 

Toegang tot jeugdhulp door de huisarts, medisch 
specialist of jeugdarts 
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de meeste 
jeugdhulp nog doorverwezen wordt door de huisarts. 
Een goede samenwerking tussen de huisarts en het 
jeugdwerkveld (waaronder het CJG Breda) is daarom  
erg belangrijk om de transformatieopgaven te realiseren. 
Een effectieve samenwerking leidt ertoe dat jeugd en 
ouders sneller de juiste hulp krijgen bij vragen over 
opvoeden en opgroeien. Dit is een kans om op een 
laagdrempelige, toegankelijke manier passende hulp 
te bieden waarbij minder een beroep wordt gedaan op 
zwaardere, specialistische jeugdhulp. Daarbij biedt het 
huisartsen verheldering, een contactpersoon binnen 
het complexe jeugdwerkveld en een verlichting van de 
schaarse spreekuurtijd. Voor het CJG Breda biedt het de 
kans om jeugd en ouders eerder te bereiken en daarmee 
hun preventieve rol in de wijk te vergroten. De komende 
periode wordt er daarom ingezet op de concrete 
vormgeving van de samenwerking tussen de wijkteams, 
huisartsen en POH-GGZ’s. 

Samenwerking kinderartsen & CJG Breda 
Naast de huisartsen spelen ook de kinderartsen een 
belangrijke rol in de vroeg-signalering van jeugd en 
ouders met opvoed- en opgroeivragen of problematiek. 
Zo zien de kinderartsen in het Amphia Ziekenhuis in 
Breda jaarlijks circa 8.000 kinderen en hun ouders op 
de poli. Van deze 8.000 is er naar schatting bij een 
derde van de situaties sprake van niet-medische vragen 
en problematiek. De afdeling Kindergeneeskunde 
van het Amphia Ziekenhuis, het CJG Breda, de 
Jeugdgezondheidszorg GGD West-Brabant, Careyn en 
de Gemeente Breda hebben daarom hun handen ineen 
geslagen om de samenwerking tussen het medische en 
niet-medische domein vorm te geven. 
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Dit gebeurt middels een pilot waarbij twee ziekenhuis-
CJG-ers (zh-CJG-ers) van het CJG Breda zijn aangesteld 
in het Amphia Ziekenhuis Langendijk in Breda. Deze 
professionals vormen de brug tussen de kinderartsen, de 
JGZ en de jeugdhulp. Het doel van de pilot is om met de 
inzet van de zh-CJG-ers te zorgen dat jeugd en ouders 
snel passende hulp krijgen wanneer er sprake is van een 
niet-medische hulpvraag en/of problematiek. Ook een 
goedkopere en efficiëntere zorg van ziekenhuizen die 
beter en sneller afgestemd is op de hulpvraag van jeugd 
en hun ouders is een doel van de pilot. 

“  Sinds juni 2015 zijn we begonnen met de 
pilot ziekenhuis CJG. Een nieuw project, een 
hele uitdaging. Met veel zin, enthousiasme 
en gespannen verwachtingen zijn we hieraan 
begonnen. We zijn heel positief over de 
samenwerking met de kinderartsen en de 
professionals met wie wij de jeugdigen/ouders 
verbonden hebben.

  Erg benieuwd zijn we naar de uitkomsten van de 
evaluatie. Er zijn al veel uiteenlopende vragen 
aan ons gesteld en het is fijn om in gesprek met 
ouders te inventariseren wat hun vragen/zorgen 
zijn en op welke manier zij het best geholpen 
willen worden. Soms is het een zoektocht om 
de juiste personen te vinden. Maar tot nu is het 
gelukt om verbindingen te maken, waarmee 
ouders en jeugdigen weer op weg geholpen zijn.”

  Dorrit Verzeijl & Hannie Bankers, ziekenhuis-
CJG-ers CJG Breda. 

“  Afgelopen jaar heb ik samen met mijn collega’s met veel plezier inhoudelijke ondersteuning geboden aan 
de jeugdprofessionals van het CJG. Ik vind dat we belangrijke stappen hebben gezet richting transformatie. 
Komende jaar blijven we dit  doen en willen we de samenwerking en afstemming met andere partners in het 
jeugddomein verder vorm geven. Kortom nog genoeg te doen de komende tijd!” 

  Maaike Hekerman, Kinder- en jeugdpsycholoog Jeugdadviesteam 
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Eerder de juiste hulp op 
maat om jeugdigen en 
gezinnen zo snel, dichtbij en 
effectief mogelijk hulp te 
bieden met aandacht voor 
de (kosten)effectiviteit van 
de geboden hulp door tijdig 
op de vindplaats te 
signaleren. 

Doelen
• Burgers, gezinnen en 
jeugdigen die op meerdere 
terreinen of vanuit diverse 
gezinsleden ondersteuning 
nodig hebben, ontvangen een 
integrale aanpak door de 
bundeling van middelen of 
budgetten en een nauwe 
samenwerking tussen de 
betrokken partijen.  
• Waar mogelijk bundelen 
we regionaal onze kennis en 
middelen voor een efficiënte 
inrichting van de toegang, 
jeugdhulp en 
backofficeprocessen. 
• Jeugd en ouders zoveel 
mogelijk buiten de 
professionele hulpverlening 
houden, deze pas inzetten 
wanneer nodig en jeugd en 
ouders zo snel mogelijk terug 
in de eigen kracht zetten met 
eventuele ondersteuning van 
het sociale netwerk en 
vrijwilligers. 
• Jeugd en ouders 
ontvangen snel de juiste hulp 
op maat dankzij een structurele 
en effectieve samenwerking 
tussen de JGZ, het medische 
domein en het jeugdwerkveld 
door de inzet van ziekenhuis-
CJG-ers.  
• Eind 2016 is er een 
structurele en effectieve 
samenwerking op gang 
gekomen tussen de huisartsen, 
POH-GGZ’ers en CJG-
professionals van het CJG 
Breda.
• Eind 2016 verwijzen 
minder huisartsen rechtstreeks 

door naar specialistische 
jeugdhulp en meer naar het 
CJG Breda wanneer er sprake is 
van opvoed- en opgroeivragen 
of problematiek bij jeugd en 
ouders. 

Acties
• Pilot overgang jeugdhulp 
naar volwassenhulp. 
Begin 2016 starten we met een 
pilot waarin de knelpunten bij 
de overgang van jeugdhulp 
naar volwassenhulp in beeld 
worden gebracht en 
hulpverleners bij 
zorgaanbieders worden ingezet 
die jongeren vanaf hun 16e 
jaar begeleiden naar de juiste 
volwassenhulp. 
• Regionale samenwerking.
In 2016 gaan we verder met 
een structurele ambtelijke en 
bestuurlijke samenwerking op 
regionaal niveau met 
betrekking tot de 
samenwerking met Veilig Thuis, 
de gecertificeerde instellingen 
en de overgang van jeugdhulp 
naar volwassenhulp. Ook de 
vormgeving van de toegang en 
jeugdparticipatie staan hierbij 
op de agenda.
• Contractgesprekken & 
opstellen spoorboekje met de 
grote zorgaanbieders.
In 2016 vinden opnieuw 
gesprekken met de grote 
zorgaanbieders plaats over een 
effectieve en nieuwe manier 
van samenwerking en het 
terugdringen van verblijfszorg 
en andere complexe vormen 
van jeugdhulp. Ook wordt 
samen met hen een 
spoorboekje opgesteld met 
concrete acties voor het jaar 
2016. 
• Doorontwikkeling CJG 
Breda. 
In 2016 gaan de CJG-
professionals van het CJG 
Breda planmatig en 
gestructureerd werken aan de 

hand van doelen van jeugd of 
ouders met ondersteuning van 
de teamcoaches en het 
regionaal adviesteam. Het 
behouden en pakken van de 
regierol vormt hierbij ook een 
aandachtspunt. 
• Profilering CJG Breda. 
Het vergroten van de 
bekendheid van jeugd, ouders 
en professionals met het 
werkgebied en de profilering 
van het CJG Breda met behulp 
van diverse on- en offline 
communicatiemiddelen en 
ontmoetingen, zoals de Meet 
‘nd Greet op 23 februari 2016. 
• Diepte-evaluatie CJG 
Breda. 
In 2016 wordt gestart met een 
diepte-evaluatie van het CJG 
Breda wat leidt tot een 
mogelijke herdefiniëring van de 
opdracht die passend is bij de 
speerpunten voor 2016. 
Uitkomsten hiervan worden in 
het Jeugdmagazine 2016 aan 
het einde van het jaar 2016 
met het college, de 
gemeenteraad en het werkveld 
gedeeld. 
Aanscherping op- en afschaling 
in het brede jeugdwerkveld. 
• Aanscherpen van het tijdig 
op- en afschalen tussen het 
informele netwerk, vrijwilligers, 
CJG-ers en specialistische 
jeugdhulp met de inzet van de 
in 2015 aangestelde 
teamcoaches bij het CJG Breda 
en de inzet van het regionaal 
jeugdadviesteam. Dit gebeurt 
door middel van reflectie, 
scholing en intervisie. 
• Doorontwikkeling 
regionaal jeugdadviesteam.
 In 2016 gaat het regionaal 
adviesteam verder met de 
ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden binnen de 
wijkteams van het CJG Breda. 
Ook het gestructureerd en 
planmatig werken door middel 
van reflectievaardigheden en 

de activering en het sociaal 
netwerk van jeugd en gezin 
komt hierbij aan bod.
• Vormgeving samenwerking 
huisartsen & jeugdhulp. 
De komende periode gaan we 
samen met de huisarts, 
jeugdarts en het CJG Breda de 
samenwerking met de huisarts 
en het jeugdveld concreet 
inhoud en vorm geven. Doel is 
om afspraken te maken die 
passen bij de praktijk van de 
huisarts en een structurele 
samenwerking tussen huisarts, 
POH-GGZ en CJG-professional 
op gang te brengen. Dit doen 
we uiteraard samen met de 
huisartsen zelf. In overleg met 
vertegenwoordigers van de 
huisartsen is besloten om in 
2016 alle huisartsengroepen te 
bezoeken samen met de 
jeugdarts en de CJG-er. In 2014 
heeft er een pilot 
plaatsgevonden, gericht op de 
vormgeving van de 
samenwerking tussen de 
huisartsen, CJG-professionals 
en jeugdartsen. De komende 
tijd gaan we met de 
aanbevelingen uit de pilot in 
de praktijk verder aan de slag. 
• Evaluatie pilot ziekenhuis-
CJG-ers. 
In januari 2016 vindt de eerste 
evaluatie van de pilot met het 
Amphia ziekenhuis plaats. 
Mochten de eerste bevindingen 
en resultaten positief zijn, dan 
wordt de pilot verlengd en 
wellicht uitgebreid naar andere 
ziekenhuizen binnen de regio 
WBO. 
• Samenwerking JGZ & 
jeugdhulp.
De komende periode gaan we 
onderzoeken hoe de taak van 
de JGZ en de samenwerking 
met het jeugdveld verder vorm 
gegeven kan worden in relatie 
tot onze 
transformatiedoelstellingen.
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De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren 
door onder meer preventie, het versterken van 
het opvoedkundig klimaat en het bevorderen van 
de opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale 
omgeving met als doel minder gebruik van zorg en 
afname risicojeugdigen.

Vermindering zorggebruik 
In de Jeugdwet wordt de focus gelegd op de-
medicaliseren, ontzorgen en normaliseren. Dit betekent 
voor ons problemen niet groter of zwaarder maken dan 
zij voor het gezin of de jeugdige zelf zijn, weten wanneer 
goed ‘goed genoeg’ is, durven loslaten en problemen 
terugbrengen naar “normaal” opvoedingsgedrag en 
het netwerk dat er al is. Hierin ligt een belangrijke 
taak weggelegd voor de jeugdprofessionals en 
doorontwikkeling van het CJG Breda en de versterking 
van het lokale jeugdveld en de activiteiten in de wijk. 

Met de verbetering van het 
jeugdstelsel en de focus 

op preventie hopen 
we als gemeente te 

voorkomen dat jeugd 
en ouders terecht 

komen in de zwaardere 
jeugdhulp door eerder 

de juiste hulp op maat te 
bieden. Het is daarom goed 
om zicht te hebben op het 
huidige zorggebruik in 
Breda en regio. In 2015 
is het helaas nog niet 
mogelijk om gegevens 
over het zorggebruik 
van de gespecialiseerde 
jeugdhulp te laten 
zien. Voorlopig vallen 
we daarom terug op 
de gegevens die door 
de zorgaanbieders 
zelf aan het CBS 

zijn aangeleverd2. In 
het schema is te zien 

dat het eerste kwartaal 
2.065 jeugdigen in Breda 

jeugdhulp hebben ontvangen: 
71% jeugdhulp zonder verblijf, 

18% jeugdhulp met verblijf en 13% 
heeft een jeugdbeschermingsmaatregel. 

Deze jeugdigen doorlopen samen 2.400 
zorgtrajecten. Het is mogelijk dat een deel van de 

jeugdigen meer dan 1 zorgtraject doorloopt. Bijvoorbeeld 
een pleegkind (jeugdbeschermingsmaatregel en 
jeugdhulp met verblijf) die begeleiding ontvangt van een 
GZ-psycholoog (jeugdhulp zonder verblijf). 

2  Deze gegevens betreffen alleen nog het eerste kwartaal van 2015. We moeten 
hierbij opmerken dat we voor deze gegevens niet weten welke organisaties aan het 
CBS hebben geleverd en of deze daarmee dekkend is voor Breda en regio. We zijn 
daarom voorzichtig met deze cijfers en beschouwen het puur als indicatief. 

 Specialistische jeugdhulp  
 & veiligheid

16

Je
u
g

d
m

a
g

a
zine

 Bre
d

a
 20

15 - 20
16



Breda N %

Totaal jeugdhulptrajecten 2400

Totaal jeugdhulp zonder verblijf 1705 71,0

Totaal niet uitgevoerd d. wijk-/buurtteam 1705

Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder 1405 82,4

Daghulp op locatie van de aanbieder 85 5,0

Jeugdhulp in het netwerk van de jongere 215 12,6

Totaal jeugdhulp met verblijf 300 17,6

Pleegzorg 125 7,3

Gezinsgericht 60 3,5

Gesloten plaatsing .

Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder 105 6,2

Totaal trajecten jeugdbescherming 315 13,1

Totaal ondertoezichtstelling 205 65,1

Totaal voogdij 110 34,9

Totaal trajecten jeugdreclassering 80 3,3

Veiligheid
Naast de focus op de versterking van het lokale jeugdveld 
en de wijk, de doorontwikkeling van het CJG Breda en 
het aanbod van de specialistische zorgaanbieders, vraagt 
ook het gedwongen kader en de veiligheidsketen om 
een ontwikkelingsslag. 

Veiligheid is een belangrijk onderwerp in onze 
samenleving en nog meer als het om onze jeugd gaat. 
Gemeente en politie zijn de eerst verantwoordelijken 
voor de veiligheid van de kinderen en jongeren in Breda. 
Om dit zo goed mogelijk te garanderen, werken zij 
samen met maatschappelijke instellingen zoals scholen, 
het CJG Breda en andere instellingen. 

Wanneer de veiligheid van kinderen en jongeren in 
het geding komt, kan zoals eerder benoemd een 
jeugdbeschermingsmaatregel door de kinderrechter 
worden ingezet. Dit zorgt voor een zeer belastende 
situatie voor het gehele gezin. Het is daarom beter als 
een dergelijke situatie voor jeugd en ouders voorkomen 
wordt. Vroegtijdig ingrijpen, risico’s zo vroeg mogelijk 
signaleren en tijdig de passende hulp inzetten is hiervoor 
nodig. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen 
iedereen die zich met jeugd en ouders bezig houdt: 
uiteenlopend van familie en kennissen van het gezin en 
betrokkenen uit de wijk tot aan de huisarts, het CJG en 
specialistische zorgaanbieders. Ook de versterking van de 
samenwerking tussen de jeugdhulpverlening, de RvdK, 
Veilig Thuis en het Veiligheidshuis is daarbij cruciaal. 
Een aantal acties die de komende periode genomen 
gaan worden, zijn de evaluatie en doorontwikkeling van 
het KR8-Kollektief, het formuleren van een regionale 
visie op huiselijk geweld en kindermishandeling en de 

verbreding van de spoedeisende zorg in de regio. Ook 
gaan we ons in 2016 samen met het werkveld richten op 
de vermindering van en het verkorten van de duur van 
wettelijke jeugdbeschermingsmaatregelen. 

Pleegzorg 
Het is voor een jeugdige altijd het beste om wanneer 
mogelijk in een gezinssituatie op te groeien. Breda heeft 
als uitgangspunt dat een jeugdige het recht heeft om 
veilig op te groeien in een omgeving die het beste bij de 
ontwikkelingsfase past. Ook al is dat anders dan in een 
“gewoon” gezin. Pleegzorg is een goed alternatief als 
het opgroeien in het eigen gezin (tijdelijk) niet mogelijk 
is. Een van de uitwerkingen hiervan is de uitbreiding van 
de pleegzorgarrangementen. Deze komen in plaats van 
de residentiele opnames. Samen met de zorgaanbieders 
gaan we de komende periode hier op inzetten. 

De-medicaliseren, ontzorgen 
en normaliseren door onder 
meer preventie, het 
versterken van het  
opvoedkundig klimaat en het 
bevorderen van de 
opvoedcapaciteiten van 
ouders en de sociale 
omgeving met als doel 
minder gebruik van zorg en 
afname risicojeugdigen.

Doelen
• Kinderen en jongeren 
groeien daar waar mogelijk 
thuis op, in een gezinssituatie 
die pedagogisch veilig en 
verantwoord is. Pleegzorg is een 
goed alternatief als het 
opgroeien in het eigen gezin 
(tijdelijk) niet mogelijk is. 
• In 2016 streven we naar de 
vermindering van en het 
verkorten van de duur van de
jeugdbeschermingsmaatregelen 
door vroegtijdige signalering en 
inzet van de benodigde zorg. 
• Door een versterking van 
het lokale jeugdveld, de focus op 
preventie en een 
doorontwikkeling van het CJG 
Breda zetten we in op een 
vermindering van het gebruik 
van specialistische jeugdhulp en 
de afname van (de duur van) 
jeugdbeschermingsmaatregelen 
op de langere termijn. 

Acties
• Uitbreiding 
pleegzorgarrangementen en 
vermindering residentiële 
opnames.
In 2016 gaan we samen met de 
zorgaanbieders aan de slag met 
de uitbreiding van de 
pleegzorgarrangementen en de 
afname van residentiële 
opnames. 
• Evaluatie en 
doorontwikkeling KR8-Kollektief. 
In 2016 wordt het KR8-Kollektief 
geëvalueerd en op basis van de 
bevindingen waar nodig 
bijgesteld. 
• Regionale visie veiligheid.
Samen met het werkveld wordt 
een regionale visie geformuleerd 
op de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling 
en gaan we aan de slag met de 
verbreding van de spoedeisende 
zorg in de regio. 
• Vermindering & verkorten van 
de duur van 
jeugdbeschermingsmaatregelen. 
Dit doen we door de inzet van 
het KR8-Kollektief en met een 
project in samenwerking met de 
kinderrechters van de rechtbank 
en alle andere betrokkenen 
binnen het jeugdwerkveld, zoals 
het CJG Breda en de 
specialistische zorgaanbieder. S
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  Transformeren door  
samenwerking & vernieuwing

“  Als lid van de cliëntenraad van Juzt Breda, houd ik 
me erg bezig met de belangen van jeugdzorgjongeren 
in West-Brabant. Het is dan ook fijn om te zien dat 
de wethouder Jeugd, Patrick van Lunteren, zich sterk 
inzet om in contact te gaan met deze jongeren en 
hun adviezen laat meewegen in het bepalen van het 
jeugdhulpbeleid. Hij gaat op pad met de jongeren op 
de verschillende jeugdhulplocaties of wij komen bij 
hem langs om het over het beleid te hebben. Je moet 
nu eenmaal mét jongeren praten en niet over ze!” 

 Bjorn Rommens, lid cliëntenraad Juzt Breda.  

Integrale hulp aan gezinnen en jeugdigen met effectieve 
samenwerking volgens het uitgangspunt één gezin, één 
plan, één regisseur.

Samenwerking tussen de ketenpartners
Met het nieuwe jeugdstelsel moet voorkomen worden 
dat ouders en jeugdigen verdwalen in het systeem van 
de jeugdhulpverlening . Dit gebeurt op basis van het 
uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur met in ieder 
geval zo min mogelijk hulpverleners. Wanneer meerdere 
professionals uit verschillende zorgaanbieders nodig zijn, is het 
belangrijk dat zij op effectieve wijze met elkaar samenwerken 
onder regie van de betrokken CJG-professional. De CJG-er 
houdt samen met het gezin of de jeugdige het overzicht op 
het hulpverleningsproces en voert in samenwerking met hen 
en het sociale netwerk de hulp grotendeels zelf uit. De CJG-
professional kan daarmee diep genoeg op de vraag in gaan 
om te voorkomen dat de hulp binnen een gezin versnipperd 
raakt.

Om de gewenste samenwerking tussen de CJG-professionals 
en ketenpartners en de ketenpartners onderling te realiseren, 
is het belangrijk dat de organisaties in aansluiting en 
afstemming op elkaar werken vanuit een gedeelde visie 
voor het gezin. Dit vraagt om een kanteling van ‘mij en jou’-
denken naar ‘ons-denken’ waarbij het belang van het kind of 
het gezin voorop staat. Directe korte lijnen, bekendheid en 
verdieping in elkaars werkwijze en regelmatig contact dragen 

hier aan bij. Daarnaast dienen concrete afspraken te worden 
gemaakt over de rollen van de CJG-er en specialist wanneer zij 
beiden betrokken zijn in een gezin. Een goede samenwerking 
begint dan ook bij kennismaking en inzicht in elkaar kennis en 
expertise en de samenwerkingsmogelijkheden. Wij proberen 
het proces van ontmoeting en kennismaking als gemeente 
zoveel mogelijk te faciliteren, maar stimuleren partijen vooral 
ook om dit initiatief zelf met elkaar te nemen.

Op dinsdag 23 februari vindt de tweede Meet ‘nd 
Greet ‘Samen voor de Jeugd’ plaats. Het doel van deze 
netwerkmarkt is wederzijdse ontmoeting, uitwisseling 
en kennismaking tussen alle professionals in het brede 
jeugdwerkveld van de regio West-Brabant Oost.  

Jeugdparticipatie 
Door het ophalen van de ervaringen en ideeën van jeugd 
en ouders, willen we de jeugdhulp op een andere en 
verbeterde wijze vorm geven. Sinds 2015 wordt er daarom 
volop aandacht besteed aan jeugdparticipatie en zoeken 
we kinderen, jongeren en hun ouders structureel op om 
over voor hun belangrijke thema’s het gesprek aan te 
gaan. Het doel hiervan: De ontwikkeling naar een sterkere 
positie en participatie van jeugdigen en hun ouders bij de 
totstandkoming, uitvoering en evaluatie van jeugdbeleid en 
het nieuwe stelsel in de regio WBO.”
Dit doen we op verschillende manieren. Zo werken we samen 
met de jongeren van Juzt aan de verbetering van de overgang 
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Integrale hulp aan 
gezinnen en jeugdigen met 
effectieve samenwerking 
volgens het uitgangspunt 
één gezin, één plan, één 
regisseur. 

Doelen
• Voorkomen dat jeugd en 
ouders verdwalen in het 
systeem van de 
jeugdhulpverlening met de 
CJG-professional als centraal 
persoon voor het gezin, zo 
min mogelijk hulpverleners en 
een nauwe samenwerking 
tussen professionals vanuit 
het belang van het kind. 
• De ontwikkeling naar een 
sterkere positie en participatie 
van jeugd en hun ouders bij 

de totstandkoming, uitvoering 
en evaluatie van jeugdbeleid 
en het nieuwe stelsel in de 
regio WBO.

Acties
• Meet ‘nd Greet ‘Samen 
voor de jeugd’. In 2016 leggen 
we de focus op de stimulering 
en facilitering van ontmoeting, 
bekendheid en verdieping in 
elkaars werkwijze binnen het 
brede jeugdwerkveld. Op 
dinsdag 23 februari 2016 
vindt de tweede Meet ‘nd 
Greet ‘Samen voor de jeugd’ 
plaats voor iedereen die zich 
bezig houdt met jeugd.
• Jeugdparticipatievisie & 
-mix regio WBO. In 2016 
wordt een 

jeugdparticipatievisie 
uitgewerkt voor de regio WBO 
met een bijbehorend 
activiteitenplan 
(participatiemix) die samen 
met jeugd en ouders beeldend 
wordt opgesteld.
Jeugdfestival 2016. In het 
voorjaar 2016 vindt er een 
jeugdfestival plaats voor alle 
betrokkenen bij jeugd in de 
regio WBO en uiteraard voor 
de jeugd zelf! De organisatie 
hiervan wordt tevens door de 
jongeren zelf vorm gegeven. 
Youthopia. In 2016 starten we 
met de pilot van Youthopia; 
een online en offline platform 
voor en door de jeugd in de 
Haagse Beemden. Bij succes 
wordt deze uitgebreid naar 

heel Breda.
• Over de streep. 
Samen met een jeugdwerker 
en een jongere gaan we in 
2016 langs de 
maatschappijleerlessen op 
scholen om het op ludieke 
wijze (voorbeeld spelvorm  
‘Over de streep’) te hebben 
over thema’s die de leerlingen 
zelf interessant en belangrijk 
vinden.  
• Ontwikkeling 
kwaliteitsplan. 
Als gemeente willen we de 
kwaliteit van de zorg 
waarborgen. Hiervoor stellen 
we in 2016 een kwaliteitsplan 
op. Meerdere pilots zullen 
onderdeel uitmaken van dit 
plan. 
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van jeugdhulp naar volwassenhulp en van dossiervorming. 
Ook vinden er ieder kwartaal ontmoetingen plaats met de 
jongerenraden van Idris, Juzt en GGZ Breburg. Daarnaast 
vinden er ook veel andere activiteiten plaats met kinderen 
en jongeren, zoals samen koken op locatie van de 
jongeren of van de wethouder. In 2016 blijven 
we deze ontmoetingen en samenwerkingen 
uiteraard volop vorm geven. Dit doen we aan de 
hand van een regionale visie en een bijbehorende 
participatiemix; een dynamisch, beeldend document die we 
samen met jeugd en ouders vorm geven. In het voorjaar 
2016 vindt er daarnaast een jeugdfestival plaats voor alle 
betrokkenen bij jeugd in de regio WBO en uiteraard voor de 
jeugd zelf! De organisatie hiervan wordt door de jongeren zelf 
vorm gegeven. 

Een doelgroep die ook zeker niet vergeten mag worden, 
zijn de kinderen en jongeren buiten de jeugdhulpverlening. 
Hun mening, ideeën en ervaringen spelen een grote rol in de 
versterking van het lokale jeugdveld en het voorkomen van 
opvoed- en opgroeiproblemen (de preventie). In samenwerking 
met het lokale jeugdveld en uiteraard de jongeren zelf wordt 
er toegewerkt naar een on- en offline jongerenplatform 
voor alle jongeren en betrokkenen rondom jeugd in Breda, 
genaamd ‘Youthopia’. Het platform start met een kick-
off bijeenkomst in 2016 met een pilotvorm in de Haagse 
Beemden. Bij succes wordt deze uitgebreid naar een platform 
voor heel Breda. Ook gaan we samen met een jeugdwerker 

en een jongere langs de maatschappijleerlessen op scholen 
om het op ludieke wijze (voorbeeld spelvorm ‘Over de streep’) 
te hebben over thema’s die de leerlingen zelf interessant en 
belangrijk vinden.  

Ontwikkeling kwaliteitsplan 
Als gemeente willen we de kwaliteit van de zorg waarborgen. 
Hiervoor stellen we in 2016 een kwaliteitsplan op. In dit plan 
worden ook zorgaanbieders uitgedaagd om tot nog betere 
zorg te komen voor hun jeugdigen en gezinnen. Meerdere 
pilots zullen onderdeel uitmaken van dit plan.  

19

Je
u
g

d
m

a
g

a
zine

 Bre
d

a
 20

15 - 20
16



Organisatie
Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te 
bieden door vermindering van regeldruk. 

Met het nieuwe jeugdstelsel moet voorkomen worden 
dat jeugd en ouders verdwalen in het systeem. Het 
nieuwe stelsel kent door één wettelijk kader en 
één financieringssysteem voor de jeugdhulp meer 
doelmatigheid. Door vermindering van regels en 
bureaucratie wordt integrale zorg bij meervoudige 
problematiek beter mogelijk. Jeugd en ouders dienen 
in daarbij elk geval geen last te hebben van de wijze 
waarop het systeem geregeld is.

Financiën 
In 2016 is voor de Jeugdhulp in Breda € 38,8 miljoen 
beschikbaar1. Het budget is zowel voor de hulp 
zelf als voor de toegang en uitvoeringskosten. Het 
grootste gedeelte van het budget (€ 23,8 miljoen) 
is op basis van bestuurlijke afspraken gereserveerd 
voor de specialistische jeugdhulp die regionaal wordt 
ingekocht. De overige middelen zijn gereserveerd voor 
generalistische hulp, persoonsgebonden budgetten, 
inkoop van landelijke functies, de toegang en 
uitvoeringskosten. Begin 2016 wordt op basis van 
realisatiecijfers 2015 de begroting nader uitgewerkt voor 
deze onderdelen.

1   Conform begroting 2016 programmaplan 1 Vitaal en sociaal Breda, product 3 
Maatwerk Dienstverlening Jongeren

Backoffice & Zorg-Lokaal 
De gemeente heeft ervoor gekozen de administratie 
voor de Jeugdwet uit te besteden aan het 
administratiekantoor Zorg-Lokaal. Vanaf 2016 
wordt er overgegaan naar een landelijke standaard 
en productcodelijst. Streven is dat dit zal leiden tot 
enerzijds een rechtmatige administratie en anderzijds 
tot een vermindering in administratieve lasten voor 
zorgaanbieders. 

Regionale 
samenwerking

Breda Doet

Onderwijs

Participatie

Wmo
- Begeleiding
- MO/Stedelijk kompas
- Veilig Thuis
- Beschermd wonen

Jeugd

Doelstellingen:
A Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van 
jeugdigen en hun ouders met inzet van hun sociale netwerk door het inschakelen, 
herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen. 

B De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer preventie, het 
versterken van het opvoedkundig klimaat en het bevorderen van de opvoedcapaciteiten 
van ouders en de sociale omgeving met als doel minder gebruik van zorg en afname 
risicojeugdigen.

C  Eerder de juiste hulp op maat om jeugdigen en gezinnen zo snel, dichtbij en 
effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de (kosten)effectiviteit van de 
geboden hulp door tijdig op de vindplaats te signaleren. 

D  Integrale hulp aan gezinnen met effectieve samenwerking volgens 
het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur. 

E  Meer ruimte voor professionals

B

B

ABD

BCD

ABCD

Brede Sociale  Domein

Koppeling activiteiten aan 
het brede sociale domein

Meer ruimte voor 
professionals om de 
juiste hulp te bieden 
door vermindering van 
regeldruk.

Doelen
• Meer ruimte voor 
professionals om de juiste 
hulp te bieden door 
vermindering van regeldruk 
en administratieve lasten.
Acties
• Vermindering 
administratieve lasten. 
Vanaf 2016 wordt er 

overgegaan naar een 
landelijke standaard en 
productcodelijst, met als 
doel een vermindering van 
administratieve lasten voor 
zorgaanbieders.
• Verder wordt in 2016 
ook aandacht besteed aan 
de verdere verbetering van 
de administratieve 
processen van declaratie en 
facturatie van de geleverde 
jeugdhulp met betrekking 
tot de inrichting van onze 
backoffice. O
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Slotwoord & vooruitblik 2016
Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet hebben 
we de focus in 2014 voornamelijk gelegd op een 
goed werkend jeugdhulpstelsel onder de noemer 
transitie.

Het doel van de nieuwe Jeugdwet is echter om tot een 
beter stelsel te komen, de transformatie. Wanneer u de 
betekenis van transformatie opzoekt in het woordenboek 
vindt u verschillende omschrijvingen. Centraal staat 
veranderen, herscheppen en een andere gedaante 
geven. Het veranderen van het stelsel moet voornamelijk 
leiden tot een hoger doel, namelijk het  gezond en 
veilig opgroeien van kinderen en jongeren. Wij zijn er 
van overtuigd dat dit het beste kan binnen een gezin. 
Wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is, 
bieden we zo snel mogelijk de passende hulp en leggen 
we de focus op snel terug naar thuis en samen verder. 

Met de veranderingen in het jeugdveld willen we dat 
graag samen bereiken. Daarvoor moet iedereen die 
actief is binnen het jeugddomein hetzelfde doel voor 
ogen hebben. Ook dient het stelsel zo te zijn ingericht 
waardoor het doel eenvoudiger bereikbaar is. De acties 
genoemd in dit magazine moeten daarom leiden tot 
een breed gedragen visie en een stevig jeugdwerkveld 
waardoor jeugdigen in Breda en in de regio WBO gezond 
en veilig op kunnen groeien.

In 2016 gaan we verder met onze verkenning in het 
jeugdveld en gaan we graag weer de ontmoeting met 
u aan. Eind 2016 stellen we u met ons Jeugdmagazine 
opnieuw op de hoogte van de ontwikkelingen in ons 
veranderende jeugdwerkveld en de speerpunten voor het 
volgende jaar 2017. Tot dan!

‘Het is een roeping’
15 JULI 2015

Vier pleegkinderen heeft ze onder haar hoede. 
Alle vier met een stevige rugzak. De één fysiek, 
de ander mentaal. Ze koos er samen met haar 
man 16 jaar geleden heel bewust voor. Juist voor 
deze kinderen is een stabiele en vertrouwde 
plek belangrijk. Het liefst biedt ze deze 
kinderen een langdurige plek in haar gezin. Er 
gebeurt al genoeg in die jonge leventjes.

Het is een soort roeping voor haar. Vol 
bewondering luisterde ik samen met een aantal 
collega-wethouders uit de regio naar haar 
verhaal. Wat maakt ze veel mee. En met liefde, 
geduld en toewijding draagt ze het allemaal.

De pleegmoeder zat vol met anekdotes en 
voorbeelden. Over een fiets bijvoorbeeld. Eén van de 
kinderen wil zelf naar school fietsen. Dat zou kunnen 
op een aangepaste fiets met een hulpmotortje. 
Zelfstandig fietsend naar school. Dat geeft het 
zelfrespect en het zelfvertrouwen een enorme 
oppepper. En wat te denken van de gezondheid.

Volgens de regels heeft het kind echter alleen recht 
op speciaal taxivervoer. Niet op een hulpmotortje. 
Voor het kind een klap in het gezicht. En de 
maatschappij kost die taxi tienduizenden euro’s, 
elk jaar weer. Ieder weldenkend mens ziet dat zo’n 
hulpmotortje een veel beter oplossing is. Moeder 
is na vele pogingen gestopt met het bureaucratisch 
gevecht. 

Ze heeft het via-via zelf weten te regelen met een 
leenfiets. De frustratie blijft natuurlijk wel.
Ik fietste terug naar het stadkantoor met veel vragen.  
De hamvraag is: “Hoe kunnen we het voor deze 
mensen makkelijker maken?” Als je ziet wat zij 
voor die kinderen doen. Als je je beseft wat dat 
voor onze maatschappij betekent. Hoe is het dan 
mogelijk dat we nog zoveel barrières opwerpen.

Op de weg naar ‘betere’ jeugdhulp liggen nog 
veel van dit soort hobbels. Hoe komen we voorbij 
de standaard en dichterbij het maatwerk? Hoe 
voorkomen we vervolgens dat op het schoolplein 
dit maatwerk uitgelegd wordt als willekeur? Een 
pasklaar antwoord heb ik niet. Maar daar zou  
ik graag eens met de (pleeg)ouders over door  
willen praten.
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Overzicht 
speerpunten 
met doelen & 
acties 2016 

Meer ruimte voor professionals om 
de juiste hulp te bieden door 
vermindering van regeldruk.

Doelen
• Meer ruimte voor professionals om de 
juiste hulp te bieden door vermindering 
van regeldruk en administratieve lasten.
Acties
• Vermindering administratieve lasten. 

Vanaf 2016 wordt er overgegaan naar een 
landelijke standaard en productcodelijst, 
met als doel een vermindering van 
administratieve lasten voor zorgaanbieders.
• Verder wordt in 2016 ook aandacht 
besteed aan de verdere verbetering van de 
administratieve processen van declaratie en 
facturatie van de geleverde jeugdhulp met 
betrekking tot de inrichting van onze 
backoffice.  O
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Eerder de juiste hulp op 
maat om jeugdigen en 
gezinnen zo snel, dichtbij en 
effectief mogelijk hulp te 
bieden met aandacht voor 
de (kosten)effectiviteit van 
de geboden hulp door tijdig 
op de vindplaats te 
signaleren. 

Doelen
• Burgers, gezinnen en 
jeugdigen die op meerdere 
terreinen of vanuit diverse 
gezinsleden ondersteuning 
nodig hebben, ontvangen een 
integrale aanpak door de 
bundeling van middelen of 
budgetten en een nauwe 
samenwerking tussen de 
betrokken partijen.  
• Waar mogelijk bundelen 
we regionaal onze kennis en 
middelen voor een efficiënte 
inrichting van de toegang, 
jeugdhulp en 
backofficeprocessen. 
• Jeugd en ouders zoveel 
mogelijk buiten de 
professionele hulpverlening 
houden, deze pas inzetten 
wanneer nodig en jeugd en 
ouders zo snel mogelijk terug 
in de eigen kracht zetten met 
eventuele ondersteuning van 
het sociale netwerk en 
vrijwilligers. 
• Jeugd en ouders 
ontvangen snel de juiste hulp 
op maat dankzij een structurele 
en effectieve samenwerking 
tussen de JGZ, het medische 
domein en het jeugdwerkveld 
door de inzet van ziekenhuis-
CJG-ers.  
• Eind 2016 is er een 
structurele en effectieve 
samenwerking op gang 
gekomen tussen de huisartsen, 
POH-GGZ’ers en CJG-
professionals van het CJG 
Breda.
• Eind 2016 verwijzen 
minder huisartsen rechtstreeks 

door naar specialistische 
jeugdhulp en meer naar het 
CJG Breda wanneer er sprake is 
van opvoed- en opgroeivragen 
of problematiek bij jeugd en 
ouders. 

Acties
• Pilot overgang jeugdhulp 
naar volwassenhulp. 
Begin 2016 starten we met een 
pilot waarin de knelpunten bij 
de overgang van jeugdhulp 
naar volwassenhulp in beeld 
worden gebracht en 
hulpverleners bij 
zorgaanbieders worden ingezet 
die jongeren vanaf hun 16e 
jaar begeleiden naar de juiste 
volwassenhulp. 
• Regionale samenwerking.
In 2016 gaan we verder met 
een structurele ambtelijke en 
bestuurlijke samenwerking op 
regionaal niveau met 
betrekking tot de 
samenwerking met Veilig Thuis, 
de gecertificeerde instellingen 
en de overgang van jeugdhulp 
naar volwassenhulp. Ook de 
vormgeving van de toegang en 
jeugdparticipatie staan hierbij 
op de agenda.
• Contractgesprekken & 
opstellen spoorboekje met de 
grote zorgaanbieders.
In 2016 vinden opnieuw 
gesprekken met de grote 
zorgaanbieders plaats over een 
effectieve en nieuwe manier 
van samenwerking en het 
terugdringen van verblijfszorg 
en andere complexe vormen 
van jeugdhulp. Ook wordt 
samen met hen een 
spoorboekje opgesteld met 
concrete acties voor het jaar 
2016. 
• Doorontwikkeling CJG 
Breda. 
In 2016 gaan de CJG-
professionals van het CJG 
Breda planmatig en 
gestructureerd werken aan de 

hand van doelen van jeugd of 
ouders met ondersteuning van 
de teamcoaches en het 
regionaal adviesteam. Het 
behouden en pakken van de 
regierol vormt hierbij ook een 
aandachtspunt. 
• Profilering CJG Breda. 
Het vergroten van de 
bekendheid van jeugd, ouders 
en professionals met het 
werkgebied en de profilering 
van het CJG Breda met behulp 
van diverse on- en offline 
communicatiemiddelen en 
ontmoetingen, zoals de Meet 
‘nd Greet op 23 februari 2016. 
• Diepte-evaluatie CJG 
Breda. 
In 2016 wordt gestart met een 
diepte-evaluatie van het CJG 
Breda wat leidt tot een 
mogelijke herdefiniëring van de 
opdracht die passend is bij de 
speerpunten voor 2016. 
Uitkomsten hiervan worden in 
het Jeugdmagazine 2016 aan 
het einde van het jaar 2016 
met het college, de 
gemeenteraad en het werkveld 
gedeeld. 
Aanscherping op- en afschaling 
in het brede jeugdwerkveld. 
• Aanscherpen van het tijdig 
op- en afschalen tussen het 
informele netwerk, vrijwilligers, 
CJG-ers en specialistische 
jeugdhulp met de inzet van de 
in 2015 aangestelde 
teamcoaches bij het CJG Breda 
en de inzet van het regionaal 
jeugdadviesteam. Dit gebeurt 
door middel van reflectie, 
scholing en intervisie. 
• Doorontwikkeling 
regionaal jeugdadviesteam.
 In 2016 gaat het regionaal 
adviesteam verder met de 
ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden binnen de 
wijkteams van het CJG Breda. 
Ook het gestructureerd en 
planmatig werken door middel 
van reflectievaardigheden en 

de activering en het sociaal 
netwerk van jeugd en gezin 
komt hierbij aan bod.
• Vormgeving samenwerking 
huisartsen & jeugdhulp. 
De komende periode gaan we 
samen met de huisarts, 
jeugdarts en het CJG Breda de 
samenwerking met de huisarts 
en het jeugdveld concreet 
inhoud en vorm geven. Doel is 
om afspraken te maken die 
passen bij de praktijk van de 
huisarts en een structurele 
samenwerking tussen huisarts, 
POH-GGZ en CJG-professional 
op gang te brengen. Dit doen 
we uiteraard samen met de 
huisartsen zelf. In overleg met 
vertegenwoordigers van de 
huisartsen is besloten om in 
2016 alle huisartsengroepen te 
bezoeken samen met de 
jeugdarts en de CJG-er. In 2014 
heeft er een pilot 
plaatsgevonden, gericht op de 
vormgeving van de 
samenwerking tussen de 
huisartsen, CJG-professionals 
en jeugdartsen. De komende 
tijd gaan we met de 
aanbevelingen uit de pilot in 
de praktijk verder aan de slag. 
• Evaluatie pilot ziekenhuis-
CJG-ers. 
In januari 2016 vindt de eerste 
evaluatie van de pilot met het 
Amphia ziekenhuis plaats. 
Mochten de eerste bevindingen 
en resultaten positief zijn, dan 
wordt de pilot verlengd en 
wellicht uitgebreid naar andere 
ziekenhuizen binnen de regio 
WBO. 
• Samenwerking JGZ & 
jeugdhulp.
De komende periode gaan we 
onderzoeken hoe de taak van 
de JGZ en de samenwerking 
met het jeugdveld verder vorm 
gegeven kan worden in relatie 
tot onze 
transformatiedoelstellingen.
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De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door 
onder meer preventie, het versterken van het  
opvoedkundig klimaat en het bevorderen van de 
opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale omgeving 
met als doel minder gebruik van zorg en afname 
risicojeugdigen.

Doelen
• Kinderen en jongeren groeien daar waar mogelijk thuis 
op, in een gezinssituatie die pedagogisch veilig en 
verantwoord is. Pleegzorg is een goed alternatief als het 
opgroeien in het eigen gezin (tijdelijk) niet mogelijk is. 
• In 2016 streven we naar de vermindering van en het 
verkorten van de duur van de jeugdbeschermingsmaatregelen 
door vroegtijdige signalering en inzet van de benodigde zorg. 
• Door een versterking van het lokale jeugdveld, de focus 
op preventie en een doorontwikkeling van het CJG Breda 
zetten we in op een vermindering van het gebruik van 
specialistische jeugdhulp en de afname van (de duur van) 
jeugdbeschermingsmaatregelen op de langere termijn. 

Acties
• Uitbreiding pleegzorgarrangementen en vermindering 
residentiële opnames. In 2016 gaan we samen met de 
zorgaanbieders aan de slag met de uitbreiding van de 
pleegzorgarrangementen en de afname van residentiële 
opnames. 
• Evaluatie en doorontwikkeling KR8-Kollektief. 
In 2016 wordt het KR8-Kollektief geëvalueerd en op basis 
van de bevindingen waar nodig bijgesteld. 
• Regionale visie veiligheid. Samen met het werkveld 
wordt een regionale visie geformuleerd op de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling en gaan we aan de 
slag met de verbreding van de spoedeisende zorg in de regio. 
• Vermindering & verkorten van de duur van 
jeugdbeschermingsmaatregelen. 
Dit doen we door de inzet van het KR8-Kollektief en met een 
project in samenwerking met de kinderrechters van de 
rechtbank en alle andere betrokkenen binnen het 
jeugdwerkveld, zoals het CJG Breda en de specialistische 
zorgaanbieder.

 S
p
e
c
ia

lis
ti

sc
he

 je
ug

d
hu

lp
 &

 v
e
ili

g
he

id
 

Integrale hulp aan gezinnen en jeugdigen met effectieve 
samenwerking volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, 
één regisseur. 

Doelen
• Voorkomen dat jeugd en ouders verdwalen in het systeem van 
de jeugdhulpverlening met de CJG-professional als centraal persoon 
voor het gezin, zo min mogelijk hulpverleners en een nauwe 
samenwerking tussen professionals vanuit het belang van het kind. 
• De ontwikkeling naar een sterkere positie en participatie van 
jeugd en hun ouders bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie 
van jeugdbeleid en het nieuwe stelsel in de regio WBO.

Acties
• Meet ‘nd Greet ‘Samen voor de jeugd’. In 2016 leggen we de 
focus op de stimulering en facilitering van ontmoeting, bekendheid 
en verdieping in elkaars werkwijze binnen het brede jeugdwerkveld. 
Op dinsdag 23 februari 2016 vindt de tweede Meet ‘nd Greet 
‘Samen voor de jeugd’ plaats voor iedereen die zich bezig houdt 
met jeugd.
• Jeugdparticipatievisie & -mix regio WBO. In 2016 wordt een 
jeugdparticipatievisie uitgewerkt voor de regio WBO met een 
bijbehorend activiteitenplan (participatiemix) die samen met jeugd 
en ouders beeldend wordt opgesteld.
Jeugdfestival 2016. In het voorjaar 2016 vindt er een jeugdfestival 
plaats voor alle betrokkenen bij jeugd in de regio WBO en uiteraard 
voor de jeugd zelf! De organisatie hiervan wordt tevens door de 
jongeren zelf vorm gegeven. 
Youthopia. In 2016 starten we met de pilot van Youthopia; een 
online en offline platform voor en door de jeugd in de Haagse 
Beemden. Bij succes wordt deze uitgebreid naar heel Breda.
• Over de streep. Samen met een jeugdwerker en een jongere 
gaan we in 2016 langs de maatschappijleerlessen op scholen om 
het op ludieke wijze (voorbeeld spelvorm ‘Over de streep’) te 
hebben over thema’s die de leerlingen zelf interessant en belangrijk 
vinden.  
• Ontwikkeling kwaliteitsplan. Als gemeente willen we de 
kwaliteit van de zorg waarborgen. Hiervoor stellen we in 2016 een 
kwaliteitsplan op. Meerdere pilots zullen onderdeel uitmaken van  
dit plan.  

Preventie en uitgaan van 
eigen verantwoordelijkheid 
en mogelijkheden van 
jeugdigen en hun ouders 
met inzet van hun sociale 
netwerk door het 
inschakelen, herstellen en 
versterken van het 
probleemoplossend 
vermogen.  

Doelen
• Eind 2016 is er een 
overzicht van de activiteiten en 
mogelijkheden in de wijk 
gericht op preventie van 
opvoed- en opgroeiproblemen 
bij jeugd en ouders zodat waar 
mogelijk gezocht kan worden 
naar samenwerking en 
afstemming (bijvoorbeeld 
samenwerking in aanpak 

schooluitval). 
• Eind 2016 zijn de 
activiteiten en partijen in de 
wijk versterkt en gefaciliteerd 
in de uitvoering van 
preventieve activiteiten rondom 
opvoeden en opgroeien, onder 
andere door subsidieverlening 
en ontmoetingsbijeenkomsten. 

Acties
• Populatieonderzoek. 
Als onderdeel van de 
Transformatiemonitor Jeugd 
vindt er een 
populatieonderzoek plaats 
naar de eigen kracht, de inzet 
van het sociaal netwerk van 
gezinnen en veerkracht. Dit 
gebeurt vanaf 10 september 
2015 via een digitale 
vragenlijst voor ouders van 

kinderen van 0 tot en met 18 
jaar. Bij publicatie van dit 
magazine konden de resultaten 
van het onderzoek uit 
december 2015 helaas niet 
worden meegenomen. 
• Versterking activiteiten  
in de wijk en het lokale 
jeugdveld. 
Op de lange termijn wordt 
extra aandacht besteed aan de 
versterking van het lokale veld 
met de focus op 
vroegsignalering op 
vindplaatsen (zoals scholen, 
consultatiebureaus en 
sportverenigingen), preventie 
en de verbinding tussen het 
lokale veld en de 
jeugdhulpverlening. Dat vraagt 
om innovatieve strategieën, 
activiteiten en pilots maar 

vooral ook om een nieuwe 
manier van werken. Hierbij 
sluiten we aan bij wat er al 
aanwezig is aan activiteiten en 
initiatieven in de wijk. 
• Afstemming activiteiten  
in de wijk. 
Preventie wordt al op 
meerdere terreinen geboden 
(bijvoorbeeld rondom 
schooluitval), maar is nog te 
weinig op elkaar afgestemd. In 
2016 worden daarom de 
activiteiten per wijk in beeld 
gebracht, zodat er een 
overzicht ontstaat op wat er al 
gebeurt en waar verbindingen 
tussen verschillende 
activiteiten mogelijk zijn.
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Resultaten screening

Breda

onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal gescreend

klas 2 VO sept 2014 - juni 2015

Medische problemen

zien horen
9 %

% heeft soms 
moeite met horen
ook met gehoorapparaat

0,7 %
heeft soms heeft vaak heeft vaak
moeite met zien moeite met zien moeite met horen
ook met bril of lenzen ook met bril of lenzen ook met gehoorapparaat

gewicht

0,3

2
% 
87 normaal gewicht 9

13 afwijkend gewicht 2

1806

2014 2015

% afwijkend gewicht 

ernstig ondergewicht

ondergewicht

overgewicht

ernstig overgewicht

17 3 

Resultaten screening

Breda

Leefstijl

2014 2015

alcohol

11 % drinkt alcohol 

2 % problematisch alcoholgebruik 

0,4 % drinkt vaker dan hij/zij en of meer dan hij/zij eigenlijk zou willen 

drugs

1 % heeft in de laatste vier weken drugs gebruikt (zoals hasj, wiet, cocaïne, XTC, 
pep/speed, paddo's) 

roken

3 % roker 

0,7 % dagelijks roker 

1 % heeft in de laatste 4 weken (online) gegokt of gespeeld om geld  
(ook kaarten om geld) 

0,9 % heeft momenteel een schuld die niet binnen een maand afgelost kan worden 

gokken en schulden

Rapportage 
‘waarstaatjegemeente.nl’ 
GGD West-Brabant 

Resultaten screening
Breda

Psychosociale problemen*
totaalscore

emotionele problemen gedragsproblemen hyperactiviteit

problemen met prosociaal gedrag verstoring van dagelijksleeftijdsgenoten
functioneren

2014 2015
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Jeugdmagazine Breda 2015 - 2016  is een uitgave van de Gemeente Breda, november 2015

Resultaten screening

Breda

Leefstijl (vervolg)

2014 2015

16 % vindt het (heel) vaak moeilijk om met internetten te stoppen 

1 % heeft onveilig gevreeën 

7 % maakt (heel) vaak geen huiswerk omdat hij/zij wil internetten 

6 % gaat (heel) vaak internetten omdat hij/zij zich rot voelt 

9 % beweegt of sport 2 of minder dagen minimaal 1 uur per dag (= inactief) 

bewegen

22 % beweegt of sport 3 of 4 dagen minimaal 1 uur per dag (= semi-inactief) 

45 % beweegt of sport 5 of 6 dagen minimaal 1 uur per dag (= semi-actief)  

24 % beweegt of sport elke dag minimaal 1 uur per dag (= actief)  

internetten

2 % heeft ooit geslachtsgemeenschap gehad 

vrijen

Resultaten screening

Breda

Psychosociale problemen (vervolg)

Heeft moeilijkheden (rondom emoties, concentratie, gedrag of vermogen om met andere mensen
op te schieten) die het dagelijks leven belemmeren op de volgende gebieden:

Sociale problemen

Klachten en behandeling

2014 2015

11 
Top 3 gebeurtenis(sen) waar leerlingen nu nog problemen mee hebben 

4 % heeft problemen met overlijden van iemand anders dan ouder(s)/broer(s)/zus(sen) 
van wie je veel hield 

% problemen met 1 of meer ingrijpende gebeurtenissen 

2 % heeft problemen met regelmatige ruzies tussen ouders onderling 

2 % heeft problemen met echtscheiding van de ouders 

9 

22 

11 

15 

0 20 40 60 80 100

activiteiten in de vrije tijd

leren in de klas

vriendschappen

thuis

%
 

22 % heeft de laatste 3 maanden gezondheidsklachten waarover hij/zij zich zorgen maakt 

22 
% is nu onder behandeling of begeleiding (denk aan medisch specialist, (kinderarts, KNO-arts, 
neuroloog enz.) fysiotherapeut/ergotherapeut, logopedist, diëtist, andere instanties (zoals GGZ, MEE, 
Jeugdzorg, maatschappelijk werk, psycholoog))  

20 % gebruikt op dit moment medicijnen 

Resultaten screening

Breda

Omgeving

Persoonlijk

2014 2015

10 % eenoudergezin 

5 % nieuw samengesteld gezin 

6 % wil zelf gesprek 

mantelzorg

9 % geeft mantelzorg 

0,1 % vindt mantelzorg geven zwaar 

gezinssituatie


