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Inleiding 
 

De gemeenten krijgen de financiële en uitvoeringstechnische verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het Rijk, Provincies, Gemeenten, 

AWBZ en de Zorgverzekeringswet valt. De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zullen na 

de overheveling gaan dienen als frontoffice voor alle jeugdzorg. Het nieuwe stelsel 

wordt in 2015 definitief.  

 

De gemeenten willen met deze transitie een transformatie van de jeugdzorg realiseren.  
Voor de realisatie hiervan is op de Noord-Veluwe een regionale samenwerking gestart van 
de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten en Provincie. Er 
is een plan van aanpak opgesteld en een visie Positie Jeugdbeleid met uitgangspunten 
geformuleerd. 

 
In april 2011 is op de Noord-Veluwe het experiment Ambulante Jeugdzorg zonder 
indicatiestelling Bureau Jeugdzorg van start gegaan. Hulpverleners en zorgaanbieders 
verwijzen kinderen en jongeren direct door naar ambulante zorg, zonder tussenkomst van 
Bureau Jeugdzorg. Het gaat hierbij om hulpvragen zonder veiligheidsrisico’s voor de 
jeugdigen en de omgeving. Zowel doorverwijzers, zorgaanbieders als ouders zijn tevreden 
over de eerste ervaringen.  

 

Doel 

Doel van de transformatie is te komen tot een vraaggestuurde, efficiënte, betaalbare en 

effectief werkende jeugdzorg in de regio en op lokaal niveau, waarbij regionaal en lokaal op 

elkaar aansluiten. Uitgangspunt is: lokaal wat lokaal kan, regionaal waar het moet. 

 

Projectorganisatie 

De transformatie van de jeugdzorg wordt uitgevoerd door het regionale Transitieteam Jeugd 

in opdracht van Regio Noord-Veluwe. De provincie adviseert het Transitieteam. Alle 

beleidsmedewerkers Jeugd van de regiogemeenten nemen deel. Zij leggen hun voorstellen 

voor aan het Ontwerpteam Transities, waaraan alle afdelingshoofden van de afdelingen 

Welzijn deelnemen. Het Ontwerpteam legt ter fiattering de voorstellen met een advies voor 

aan de Stuurgroep Transities, waarin alle portefeuillehouders van de gemeenten zitting 

hebben. 

De Stuurgroep beslist, het transitieteam bereidt voor en draagt zorg voor de uitvoering. 

De werkgroep Communicatie werkt onder sturing van het Transitieteam. 

Deze organen werken samen met alle zorgaanbieders en CJG kernpartners in werk- en 

projectgroepen. 

 

Communicatievraag 

Om het doel te bereiken heeft communicatie een belangrijke rol: alle partijen informeren, 

betrokken krijgen en houden, draagvlak creëren, een actieve samenwerking en medewerking 

krijgen en processen op elkaar afstemmen. 

 

In dit voorliggende communicatieplan staat op hoofdlijnen de regionale communicatieaanpak 

voor het project Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe voor de periode 2013 – 2015 

beschreven. De communicatie volgt de planning, besluiten en ontwikkelingen uit het Plan 
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van Aanpak Transitie Jeugdzorg regio Noord-Veluwe, maart 2012. Daarom biedt dit plan 

ruimte voor voortschrijdend inzicht en wordt per half jaar een 

uitvoeringsplan/communicatiekalender opgesteld.  

 

Centrale vraag 

Hoe worden de juiste regionale en lokale partijen op het goede moment, met de 

noodzakelijke en adequate informatie betrokken bij het transformatieproces gericht op 

draagvlak, heldere besluitvorming, medewerking en samenwerking? 

 

 

 

1. Communicatiestrategie 
 

De transformatie is een langdurig, complex proces en zal voor alle partijen ingrijpend 

zijn, zowel in de organisatiestructuur als in de manier van denken en werken. Alle 

partijen gaan in meer of mindere mate iets ervaren van de transformatie.  

De transformatie staat niet op zich. Er zijn raakvlakken met bijvoorbeeld de 

Participatiewet, de decentralisatie van de AWBZ -functie begeleiding, ontwikkelingen 

Passend Onderwijs, de doorontwikkeling CJG en de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor de zorgstructuur en jeugdbeleid. In de communicatie 

rondom de transformatie van de jeugdzorg, wordt rekening gehouden met deze 

aanpalende ontwikkelingen.  

 

We starten met een regionale communicatieaanpak, gericht op de inrichting en lokale 

uitvoering. Na verloop van tijd neemt de organisatie van de regionale- en bovenregionale 

invulling toe en verschuift de invulling van de communicatie. 

 

Een belangrijk deel van het transformatieproces heeft te maken met het bewerkstelligen van 

cultuurveranderingen bij de betrokken partijen. Informeren alleen is onvoldoende, de kans 

van slagen is groter als men actief betrokken wordt (participatieniveau van meedenken).  

 

Benaming 

Transitie en Transformatie Jeugdzorg worden beide gebruikt. We kiezen één benaming  en 

gebruiken deze consequent. Het gaat vooral om een veranderingsproces, daarom spreken 

we in het vervolg over Transformatie (verandering) en wordt Transitie (overdracht) niet meer 

gebruikt.  

Het is echter geen benaming die je kunt blijven voeren. Op moment dat de transformatie zich 

op lokaal niveau gaat manifesteren, is het nodig een naam te hanteren die recht doet aan het 

toekomstbeeld.  

 

Centrale communicatieboodschap 

In de communicatie staan verschillende boodschappen centraal, die per doelgroep kunnen 

verschillen of een ander accent krijgen.  

 

Kernboodschap: 

We staan voor de opgave om de ondersteuning aan gezinnen en jeugdigen, die dat nodig 



 5 

hebben, zo goed mogelijk te organiseren. Gemeenten en provincie trekken in dit proces 

voluit samen op.  

 

- De transformatie is een kans om de jeugdzorg inhoudelijk te vernieuwen en in 

samenhang en gezamenlijkheid te organiseren en uit te voeren.  

- Uitgangspunt is: lokaal wat lokaal kan, regionaal waar het moet en een meerwaarde 

heeft. 

- De frontoffice en de paraplu voor de nieuwe jeugdzorg is het CJG. De ondersteuning 

aan gezinnen en jeugd wordt dichtbij huis gegeven en kenmerkt zich door tijdigheid, 

eigen kracht, verantwoordelijkheid en regie. 

 

Taal en toon 

Het gaat hier om een nieuwe wet, of we het leuk vinden of niet. Daar hoort een zakelijke toon 

bij, waarmee de onomkeerbaarheid benadrukt wordt. De toon is daadkrachtig: meedoen, 

anders zoeken we andere samenwerkende partners; op de rem gaan staan kan niet in een 

complex traject waar veel partners bij betrokken zijn. 

 

Dat wil niet zeggen dat er geen inspraak en participatie mogelijk is, of dat er geen oog is voor 

de (personele) consequenties. Naar de communicatiedoelgroepen die dichter bij de 

werkvloer staan en de consequenties nadrukkelijker ervaren, is de toon laagdrempelig, 

vriendelijk, uitnodigend, begripvol: dat ze serieus genomen worden. Deze toon meten vooral 

de managers, leidinggevenden zich aan die dicht(er) op de (uitvoerende) medewerkers 

staan. 

 

Herkenbaarheid en huisstijl 

De CJG’s gaan dienen als frontoffice voor alle jeugdzorg. Nadat de transformatie een feit is 

en op lokaal niveau de uitvoering ter hand wordt genomen, wordt de CJG -huisstijl gebruikt. 
Om die (cultuur)verandering al in te zetten, worden alle uitingen in één stijl naar buiten 
gebracht. Er wordt een eenvoudige ‘projecthuisstijl’ ontworpen die qua kleurstelling aansluit 
bij de huisstijl van de CJG’s in de regio. De huisstijl rondom de transformatie wordt in de 
komende tijd verder uitgewerkt. 

 

 
1.1 Organisatie van de communicatie 

 

De deelnemende regiogemeenten hebben afgesproken om op het gebied van transformatie, 

dus ook communicatie samen te werken. Meerwaarde is: 

 Het bundelen en delen van kennis; 

 Afstemming over het benaderen van de doelgroepen; 

 Efficiency in uitvoering van taken en verdeling van de kosten. 

 

Coördinatie en verantwoordelijkheid 

De formele verantwoordelijkheid voor de regionale communicatie ligt bij de Stuurgroep 

Transities. Dit bestuurlijk adviescollege is afzender van de communicatie. 

De werkgroep communicatie adviseert, coördineert en ondersteunt de Coördinatieteams 

Proces, Inhoud en waar nodig Onderwijs, evenals de werkgroepen, het Transitieteam en de 

Stuurgroep Transities in de communicatie. Afstemming over de inhoud, waaronder de 
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communicatie van de verschillende werkgroepen en overleggen, gebeurt op voorspraak van 

de projectleider RRJ/TT.  

 

Overlegstructuur projectgroep 

 In 2013 komt de werkgroep communicatie zesmaal bijeen.  

 De werkgroep draagt zorg voor goede afstemming en overleg met het Transitieteam.  

 De voortgang wordt via het bestuurlijk afstemmingsoverleg één keer per 2 maanden 

besproken.   

 In alle overleggen is communicatie een agendapunt.  

 

Afstemming met gemeenten en provincie 

De werkgroep communicatie stemt af met de afdelingen communicatie van gemeenten en 

provincie, die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor de (de verspreiding van de) lokale en/of 

interne communicatie. Daarvoor krijgen zij de informatie en middelen aangereikt van de 

regionale werkgroep communicatie. Zij stemmen vervolgens op hun beurt af met de eigen 

lokale beleidsmedewerkers en wethouder, dan wel gedeputeerde TJ. Deze adviseurs (m.u.v. 

de provinciale) onderhouden de contacten en stemmen af met de communicatieadviseurs 

van de lokale organisaties. 

 

Afstemming met (lokale) organisaties 
De verantwoordelijkheid voor de interne communicatie in de eigen (lokale) organisatie ligt bij 
de managers, leidinggevenden, bestuurders, beleidsmedewerkers, communicatieadviseurs 
van de organisaties en instellingen zelf. Zij krijgen informatie en middelen aangereikt van de 
werkgroep communicatie of gemeente (zie hierboven), die zij zelf ontsluiten naar de 
achterban. De organisaties dienen de eigen communicatieadviseur nauw te betrekken, die 
contact onderhoudt met de regionale communicatieadviseur of beleidsadviseur van de 
gemeente. 

 

Communicatie op lokaal niveau 

Zelfstandige communicatie op lokaal niveau wordt op een later moment bekeken. De 

regionale en de lokale communicatie dienen dan voortdurend op elkaar afgestemd te 

worden. Daar waar de verantwoordelijkheden in elkaar overlopen of niet scherp te bepalen 

zijn, wordt bepaald wie de leiding neemt in de communicatie. Wanneer de gemeenten de 

communicatie van het regioproject overnemen wordt dat gezamenlijk bepaald, zodat de 

lokale communicatie in elke gemeente gelijktijdig start. 

 

 

 

 

 

 
2. Doelgroepgericht communiceren 
 

Vanzelfsprekend zijn de doelgroepen de gemeenten en de provincie, maar vooral 

(professionals van) organisaties en instellingen in het werkveld van de jeugdzorg en 

partijen die actief zijn in aan-de-jeugdzorg-rakende-werkvelden, zoals welzijn, 

voorschoolse voorzieningen, 1 lijns-gezondheidszorg en onderwijs. In latere instantie 
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de jeugdigen en ouders/opvoeders en de (potentiële) gebruikers van de jeugdzorg. 

Een deel van deze doelgroepen is zowel een lokale als regionale doelgroep.  

De communicatiedoelen hebben betrekking op kennis, houding en gedrag en 

ondersteunen de projectdoelen. 

 

 

2.1 Algemeen 

 

Communicatiedoelen voor alle doelgroepen 

 Bekend zijn met de ontwikkelingen op het gebied van de transformatie jeugdzorg, de 

samenwerking, de consequenties. 

 Weten dat het CJG de (toekomstige) schakel is tussen alle vormen van hulp en 

ondersteuning aan ouders, kinderen en het CJG de (toekomstige) toegangspoort is tot 

ondersteuning. 

 Weten welke relatie de transformatie heeft met de doorontwikkeling CJG. 

 Tijdpad en ijkpunten kennen. 

 

Communicatieboodschappen voor alle doelgroepen 

 De ouders zijn eerstverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren).. 

 Professionals zijn ondersteuners. 

 Met tenminste 85% van de kinderen (gezinnen) gaat het goed, 10% hebben een steuntje 

in de rug nodig en 5% heeft intensieve ondersteuning nodig. 

 Ondersteuning in opvoeden en opgroeien kenmerkt zich in eigen kracht, eigen regie, 

eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van het gezin.  

 De ondersteuning wordt zo veel mogelijk gegeven in de directe omgeving en door het 

sociale netwerk van het gezin.  

 Ouders zijn met uiterlijk 2 stappen bij effectieve aanvullende ondersteuning.  

 Eén gezin, één plan, één team (netwerk), waar ouders zelf de regie over voeren. 

 Het CJG is de laagdrempelige toegang (frontoffice) naar ondersteuning, waar gewerkt 

wordt in zelfstandige gebiedsgebonden teams, onder regie van gemeentelijk beleid.  

 Op regionaal en lokaal niveau realiseren we samen een betaalbare, vraaggestuurde, 

integrale (preventief en curatief), effectief en efficiënt werkende jeugdzorg. 

 Samenwerken, meedoen en meedenken zijn de sleutelwoorden in het proces voor een 

goed eindresultaat. 

 

 
2.2 Gemeenten en provincie 

 

Stuurgroep Transities RNV 

Wie: Portefeuillehouders jeugd 

Rol: Fiatteren van project- en uitvoeringsplannen transitie en transformatie Jeugdzorg voor 

verdere gemeentelijke besluitvorming. Voortgang monitoren; dit bestuurlijk overleg is 

adviserend aan het DB; dit bestuurlijk overleg is de afzender van de communicatie. 

Kenmerken: Leden zijn actief en positief betrokken.  

Communicatiebehoefte: Uitwisseling van kennis en ideeën met behulp van een digitaal 

platform en middelen om te communiceren met de achterban. 
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Bestaande communicatiekanalen: website RNV, websites gemeenten 

Sleutelfiguren: P. den Besten en G. van den Berg, bestuurlijk trekkers Jeugd RNV; M. 

Lauran, beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs RNV 

 

Ontwerpteam transities 

Wie: Afdelingshoofden welzijn  

Rol: Fiatteren voorstellen transitieteam voor bestuurlijke besluitvorming.  

Kenmerken: Leden zijn kritisch, maar actief en positief betrokken. 

Communicatiebehoefte: Uitwisseling lokale voortgang, meningsvormend in proces. 

Bestaande communicatiekanalen: website RNV, website gemeenten 

Sleutelfiguren: A. Dijkstra, hoofd afdeling Samenlevingsopbouw gemeente Elburg; R. 

Roskam hoofd afdeling Welzijn gemeente Harderwijk; M. Lauran, beleidsadviseur Jeugd en 

Onderwijs RNV;   

 

Transitieteam Jeugdzorg 

Wie: Beleidsambtenaren Jeugd van de deelnemende gemeenten, beleidsadviseurs RNV en 

Provincie 

Rol: Voorbereiden en ontwikkelen van project- en uitvoeringsplannen transitie en 

transformatie Jeugdzorg. 

Kenmerken: Leden zijn actief en positief betrokken. 

Communicatiebehoefte: Uitwisseling van kennis en ideeën in overleg en met behulp van 

digitale platforms en middelen om te communiceren met de achterban. 

Bestaande communicatiekanalen: website RNV, pleio, www.voordegeldersejeugd.nl  

Sleutelfiguren: John Prein, projectleider transformatie, M. Lauran, beleidsadviseur Jeugd en 

Onderwijs RNV 

 

Regiogemeenten Noord-Veluwe  

Wie: College, gemeenteraad, beleidsmedewerkers Jeugd, Onderwijs, Wmo, Sociale Zaken 

en Werk, (jeugd)Gezondheidszorg, Veiligheid, Wijkzaken, Financiën, Juridische zaken. 

Rol: Lokale regievoerders en gesprekpartners, adviserend en deels medebesluitvormend; 

leggen de basis voor de toekomstige samenwerking op lokaal en regionaal niveau. 

Kernmerken: Zijn bestuurlijk en ambtelijk actief betrokken, voor zover de transformatie hun 

werkveld raakt. 

Communicatiebehoefte: Informatie over de regionale en lokale ontwikkelingen; uitwisseling 

van kennis en ideeën met behulp van een digitaal platform en middelen om te communiceren 

met de achterban en lokale partners. 

Bestaande communicatiekanalen: gemeentelijke websites, nieuwsbrieven (?) 

Sleutelfiguren: ? 

 

Provincie Gelderland  

Wie: Gedeputeerden, statenleden, beleidsadviseurs Jeugd, Jeugdzorg, Onderwijs, Sociale 

zaken en Werk, Gezondheidszorg. 

Rol: Regionale samenwerkende partner met regiogemeenten; heeft invloed op de 

besluitvorming. 

Kenmerken: Zijn intensief en zeer actief betrokken, proactieve houding. 

http://www.voordegeldersejeugd.nl/
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Communicatiebehoefte: Informatie over de regionale en lokale ontwikkelingen; uitwisseling 

van kennis en ideeën met behulp van een digitaal platform en middelen om te communiceren 

met de achterban en lokale partners. 

Bestaande communicatiekanalen: www.voordegeldersejeugd.nl  

Sleutelfiguren: S. Schoeman, beleidsadviseur, Judith Bos, adviseur Spectrum, (nog iemand 

van Provincie) 

 
Communicatiedoelen 
Voor gemeenten (medewerkers, bestuurders) specifiek: 

 Kennis hebben over transformatie in de jeugdzorg, de aanleidingen, de uitgangspunten 
en doelstellingen. Zij bezitten een basiskennisniveau over de transformatie. 

 Kennis hebben van hun eigen rol, positie, verantwoordelijkheid en 

besluitvormingsbevoegdheid in deze transfomatie.  

 Kennis hebben over een andere manier van werken, deelnemen aan het denkproces 

hierover en kennis over de wijze waarop de zorg voor de jeugd kan worden 

georganiseerd 

 Weten welke rol cliënten in dit geheel hebben (o.a. eigen kracht).  

 Weten welke partners betrokken zijn. 

 Weten welke verantwoordelijkheid, rol, positie en besluitvormingsbevoegdheid de 

betrokkenen hebben. 

 Zich in woord en daad verbinden aan de transformatie en actief meedenken en          -

werken om van de transformatie een succes te maken. 

 Hun achterban (medewerkers, collega’s) meenemen in de ontwikkeling van de 

transformatie (ambassadeurschap). 

 

Communicatieboodschappen 

 Gemeenten zijn in de toekomst verantwoordelijk voor de inrichting en financiering van de 

jeugdzorg; 

 Alle partijen huldigen de uitgangspunten: dichtbij, eigen kracht, integrale zorg, sturing op 

resultaten en werken onder gemeentelijke regie. 

 Lokaal wat lokaal kan en regionaal en boven-regionaal wat niet lokaal kan. 

 Gemeenten trekken gezamenlijk op in RNV-verband; regio’s trekken provinciaal met 

elkaar op. 

 Provincie en gemeenten zorgen voor een warme overdracht. 

 Gemeenten organiseren hun verantwoordelijkheid en financiële sturing als 

Opdrachtgever en sturen op outcome (resultaat).  

http://www.voordegeldersejeugd.nl/
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2.3 Organisaties 

Wordt door de lokale gemeente betrokken en geïnformeerd: 

 

Onderwijs, PO/VO/MBO   

Wie: Bestuur, directie, (zorg)coördinatoren, leerlingbegeleiders, leerkrachten, regionale 

samenwerkingsverbanden PO en VO Passend Onderwijs en Reformatorisch 

Samenwerkingsverband 

Rol: (Soms) regionale aanbieder, maar ook lokale partner; vindplaats, deel van het sociale 

netwerk, signaalfunctie, vertrouwenspersoon, medeopvoeder, preventief. 

Kenmerken: Hun belang is groot maar vooral op didactisch niveau; het draagvlak om ook op 

pedagogisch niveau een rol te spelen is nu nog beperkt. 

Communicatiebehoefte: Informatie met een vertaalslag naar gevolgen voor dagelijkse 

uitvoeringspraktijk. 

Bestaande communicatiekanalen: 

Sleutelfiguren:OZK: Wally Marchand (vrz.) en Sieb van der Heide (coörd.) 

  St. Leerlingenzorg: Arie de Ruiter (vrz.) en Carla Compagner (coörd.) 

 

Primair/voorschoolse voorzieningen 

Wie: Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven medische kinderdagverblijven 

Rol: Lokale/regionale aanbieder, lokale partner, vindplaats, deel van het sociale netwerk, 

signaalfunctie, vertrouwenspersoon, medeopvoeder, preventief 

Kenmerken: Hun belang is groot, maar staan nog relatief ver van transformatieproces af. 

Communicatiebehoefte: Informatie met een vertaalslag naar gevolgen voor dagelijkse 

uitvoeringspraktijk.  

Bestaande communicatiekanalen: 

Sleutelfiguren: 

 

(Indicerende) regionale jeugdzorgorganisaties  

Wie: SGJ, Bureau Jeugdzorg, Joozt, Lijn 5, William Schrikkergroep, Pactum, Leger des 

Heils, Eleos, Dimence, GGZcentraal, lokale 1e lijns psychologiepraktijken, huisartsen, 

Philadelphia, Karakter, CIZ, Zorgkantoren, Cliëntenraden, MEE Veluwe, GGD, Icare, BJZ, 

MDVeluwe, ’s Heeren Loo, Emmaus, Careander en in een later stadium de aanbieders van 

jeugdzorgproducten in het kader van de activerende begeleiding als Zorgboerderijen. 

Rol: Indiceren omvang, vorm en duur van de hulp en bieden ondersteuning (sommigen); 

expertise; hulp verlenen en behandelen; zijn regionale en lokale partner. 

Kenmerken: Hun belang is groot, draagvlak is aanwezig. 

Communicatiebehoefte: Uitwisseling van informatie en ideeën, meedenken; na vaststelling 

beleidslijn direct betrekken (participatieniveau is hoog); willen intensief betrokken worden en 

meedenken in het gehele transformatieproces; zoeken actief het contact op lokaal niveau.  

Bestaande communicatiekanalen: 

Sleutelfiguren: 

 

Opleidingen HBO’s en ROC’s in de regio 

Wie: Saxion, Windesheim, Gereformeerde Hogeschool, Deltion, Landstede, Aventus, 

Regionale samenwerkingsverbanden PO en VO.  
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Rol: Lokale en regionale partners; ontwikkelen van een onderwijsaanbod dat aansluit bij de 

competenties van de nieuwe professional. 

Kenmerken: Zijn passief; hebben een belang om te komen tot een onderwijsaanbod. 

Communicatiebehoefte: Informatie. 

Bestaande communicatiekanalen: 

Sleutelfiguren: 

 

Overige lokale en regionale organisaties 

Wie: besturen en directies, medewerkers van Consultatiebureaus, AMK, CJG (organisaties), 

organisaties voor welzijn en vrije tijd, Veiligheidshuis, 1ste lijns gezondheidszorg, 2de lijns 

gezondheidszorg, kerken, ZAT’s, Preventienetwerken, Lea/VVE. 

Rol: Lokale ondersteuners, aanbieders; zijn deels ook regionale partner. 

Kenmerken: Belang wordt nog niet overal gevoeld; gaat meer leven na de bespreking van de 

drie decentralisatie dossiers. 

Communicatiebehoefte: vooralsnog informatie. 

Opmerking: de 1ste en 2de lijns gezondheidszorg zijn moeilijk te betrekken. 

Bestaande communicatiekanalen: 

Sleutelfiguren: 

 
Communicatiedoelen 
Voor organisaties in de (jeugd)zorg, het onderwijs incl. voorschoolse voorzieningen,  
1e lijns gezondheidszorg en welzijn specifiek: 

 Weten dat er een transformatieproces in de jeugdzorg is gestart en zijn op de hoogte van 
de uitgangspunten en doelstellingen. Zij bezitten een basiskennisniveau over de transitie. 

 Weten hoe ze de zorg voor de jeugd fundamenteel anders moeten organiseren (zie ook 
pilot experiment ambulante jeugdzorg zonder indicatie) en welke rol cliënten in dit geheel 
hebben (o.a. eigen kracht).  

 Weten wat er nodig is om op een andere manier te gaan werken en ontwikkelen hierin 
mee (cultuuromslag). 

 weten welke partners betrokken zijn; 

 weten welke verantwoordelijkheid, rol, positie en besluitvormingsbevoegdheid de 

betrokkenen hebben; 

 weten welke rol, positie zij als partner hierin innemen en in welke mate zij participeren; 

 zich in woord en daad verbinden aan de nieuwe werkwijze om er een succes van te 

maken; 

 hun achterban (medewerkers, collega’s) meenemen in de ontwikkeling van de 

transformatie (ambassadeurschap); 

 Weten dat de gesprekspartner voor de jeugdzorgaanbieders het Transitieteam 

Jeugdzorg is. 
 

 

Communicatieboodschappen voor professionals 

 Professionals bieden ondersteuning tot zelfstandigheid van opvoeders en maken ouders 

niet afhankelijk van ondersteuning. 

 Professionals zijn flexibele, proactieve, resultaatgerichte mensen die buiten de eigen 

organisatiegrenzen kunnen en willen kijken en snel kunnen handelen om de 

ondersteuning te realiseren. 
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 Professionals kiezen ervoor om klaar te staan, in een bepaald gebied, voor alle ouders 

met opvoed en opgroeivragen en hun kinderen. 

 De transformatie is geslaagd als de uitvoeringspraktijk soepel en effectief verloopt en 

ouders tevreden zijn; 

 Professionals zijn zich bewust van hun onderlinge communicatie en netwerk om daarmee 

sneller en juister signalen van ouders op te vangen. 

 Professionaliteit wordt ontwikkeld in een lerende omgeving. 

 

 

2.4 Jongeren, ouders en burgers 

 

Jongeren, ouders/opvoeders (cliënten en overgangsgroep) 

Wie: Gebruikers CJG, cliënten jeugdzorg (en hun ouders),  participanten, leden 

klankbordgroep TJ. 

Rol: Participeren, deelnemen, meedenken, adviseren in TJ proces, lokaal en regionaal. 

Communicatiebehoefte: Pas in latere instantie actief informeren; als de uitvoering nabij is, 

gaat het belang van deze doelgroep spelen. Een selectie participeert in een vroeg stadium.  

Bestaande communicatiekanalen: 

Sleutelfiguren: 

 

Burgers 

Wie: Inwoners van de regio. 

Rol: Geen. 

Kenmerken: Zijn passief.  

Communicatiebehoefte: Pas in latere instantie actief informeren; als de uitvoering nabij is, 

gaat het belang van deze doelgroep spelen.  

 
Communicatiedoelen 
Voor cliënten en ouders/opvoeders specifiek: 

 Een positief gevoel hebben over de rol die zij en hun vertegenwoordigers in het 
interactieve proces hebben gespeeld. 

 
Voor burgers specifiek: 

 Weten dat de jeugdzorg verandert: het wordt anders, maar ook beter.  

 Weten dat de rol van de overheid verandert: er wordt niet meer geredeneerd vanuit  ‘het 
recht op jeugdzorg’, maar meer vanuit de plicht en de verantwoordelijkheid van primair de 
ouders en vervolgens de sociale gemeenschap om voor een kind een veilige en 
stimulerende opvoedcontext te creëren.  

 Weten waarvoor ze waar terecht kunnen als ze ondersteuning en zorg nodig hebben. 

 

Communicatieboodschappen voor jongeren, ouders en burgers 

 Je kunt meer dan je zelf denkt en we kunnen je helpen met wat je (nog) niet kunt. 

 Ga kunt met je vragen over opvoeden en opgroeien naar het CJG, school, de huisarts, 

de kinderopvang of de peuterspeelzaal: het maakt niet uit, ze werken allemaal met elkaar 

samen. 

 Professionals staan voor je klaar, maar vragen je om zelf ook iets te doen. 
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 Wees zo duidelijk en open mogelijk over je vraag of situatie. Des te sneller kunnen we 

helpen met de juiste ondersteuning. 

 

 
3. Middelen 
 

Communicatiemiddelen zijn hulpmiddelen en dragers van de boodschap. Er worden 

zo min mogelijk nieuwe middelen ontwikkeld, de voorkeur gaat uit naar digitale 

middelen en er wordt gebruik gemaakt van bestaande communicatiekanalen. 
 
Communicatietoolkit 
Er komt een communicatietoolkit met materialen die ook door de gemeenten kunnen worden 
ingezet om intern en extern te communiceren, bijvoorbeeld: 
- artikelen voor eigen nieuwsbrief/website/intranet; 
- best practises, landelijke communicatiemateriaal, interessante links; 

- PowerPoint: PowerPoint over de transformatie die voor iedereen beschikbaar is om de 

achterban te informeren; 

- Vraag & Antwoordlijst, factsheet. 
 
Woordvoering en persbeleid 

Hoogtepunten, mijlpalen die voor de burgers van belang zijn, worden met een persbericht of 

in een perscontact bekend gemaakt. Er worden tussen de zes gemeenten afspraken 

gemaakt over hoe we omgaan met de pers en wie woordvoerder is namens de gemeenten.  

 

Social media 

Twitter en Facebook zijn niet meer weg te denken en zijn bij uitstek middelen die 

geïntegreerd kunnen worden in een digitaal platform. Ze lenen zich voor snelle 

informatieoverdracht en voor interactie. 

 

Nieuwsbrief 

Er is een digitale nieuwsbrief ontwikkeld. De nieuwsbrief is geschikt voor zowel interne als 

externe doelgroepen; het is gemakkelijk en snel verder te verspreiden naar een achterban. 

De digitale nieuwsbrief bevat vooral korte nieuwsberichten, een agenda, met verwijzingen 

naar andere digitale middelen. Wordt minimaal vier keer peer jaar verspreid. 

 

Webteksten/berichten/artikelen 

Elke organisatie heeft een website en soms nog een papieren huisorgaan. Die zijn zeer 

geschikt om redactionele artikelen en nieuwsberichten te publiceren, waarmee ook niet direct 

betrokkenen zich kunnen laten informeren. De eigen manager, bestuurder, leidinggevende 

kan daaraan een woordje toevoegen om de boodschap kracht bij te zetten. Als er met 

regelmaat wordt gepubliceerd (in een herkenbare huisstijl) gaat de transformatie leven en 

worden ze geleidelijk aan meegenomen in de ontwikkelingen die ook voor hen 

consequenties hebben. 

 

Digitaal platform 

Voor de deelnemende gemeenten en andere betrokken partijen wordt een besloten 

internetapplicatie (bijvoorbeeld Pleio) ingezet; om gemakkelijk en snel met elkaar te kunnen 
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communiceren en documenten uit te wisselen. Dit voorkomt het circuleren van verschillende 

versies van een document, het vergroot de reactiesnelheid en draagt er toe bij dat alle 

betrokkenen op hetzelfde moment geïnformeerd worden. Dit vraagt wel van de deelnemers 

een actieve ‘haalplicht’ van de informatie. 

https://www.pleio.nl/  Pagina Provincie Overijssel: https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl/, 

www.voordegeldersejeugd.nl 

 

Bijeenkomsten 

Er worden bijeenkomsten georganiseerd, voornamelijk voor de participatie van partners die 

een groot belang hebben. In die bijeenkomst staat informatie(uitwisseling) centraal, is er ook 

ruimte zijn voor inbreng. De bijeenkomsten vinden zo veel mogelijk op een locatie in de 

eigen werkomgeving plaats. 

 

Cliëntenparticipatie 
De transformatie treft uiteindelijk ouders/opvoeders en jongeren. In het transformatieproces 

kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren door deel te nemen aan bijvoorbeeld een 

klankbordgroep of klantenonderzoek. Hiervoor wordt een apart traject Cliëntenparticipatie 

gestart. 

 

 
4. Planning 
 

Communicatie is maatwerk. In de communicatie wordt dan ook rekening gehouden 

met de diversiteit van in- en externe partijen, hun verschillende posities, 

verantwoordelijkheden, belangen en rollen en met het informatieniveau op dat 

moment. 

 

Communicatiematrix 

 

 Gemeenten 
/provincie 

Organisaties Jongeren 
/ouders/ 
burgers 

Communicatietoolkit x x  

Pers  X x 

Digitale nieuwsbrief x X  

Webteksten/artikelen x X  

Digitaal platform x X  

Social media  X x 

Bijeenkomsten x x  

Cliëntenparticipatie   x 

 
 

Kosten  

Door zo veel mogelijk bestaande kanalen en middelen te gebruiken, kunnen de kosten zo 

laag mogelijk gehouden worden.  

 

 

https://www.pleio.nl/
https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl/
http://www.voordegeldersejeugd.nl/
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Werkgroep communicatie 

 

Deelnemers functie e-mailadres telnummer 

Marco Daudeij Beleidsambtenaar 

Jeugd, Putten 

mjdaudeij@putten.nl  0341 - 359621 

Maria Lauran Beleidsadviseur Jeugd 

en Onderwijs, RNV 

mlauran@regionoordveluwe.nl 0341 - 474458 

Marjolijn van 

Stuijvenberg 

Communicatieadviseur 

RNV 

mvstuijvenberg@regionoordveluwe.nl   0341 - 474403 

John Prein Projectleider Transitie jprein@regionoordveluwe.nl  0341- 474449 

06 52036925 

 

 

 

 

Planning en communicatiekalender 
 

Communicatie tot maart 2013 

Medio september 2011  Brief naar instellingen met de visie op het plan van aanpak 

    van de Stuurgroep Transities en het ambtelijk Transitieteam. 

Februari 2012 Informerende regionale raadsbijeenkomst over de 3 Transities. 

Voorjaar van 2012   Lokale bijeenkomsten voor raadsleden om hen te informeren 

    over de ontwikkelingen. 

Najaar 2012 begin 2013 Werk-/studiebijeenkomsten voor bestuurders, 

beleidsambtenaren, partners organisaties/instellingen. 

December 2012 Nieuwsbrief Experiment Ambulante jeugdzorg zonder Indicatie 

Februari 2013  Regionale informatieve raadsbijeenkomst georganiseerd over  

   de Visie en Uitgangspunten nota Positief Jeugdbeleid.  

 

 

De communicatie is het beste te monitoren met behulp van een communicatiekalender 

waarop alle activiteiten, hoogtepunten, overleggen en dergelijke opgenomen worden.  

Elk half jaar wordt een nieuw uitvoeringsplan/communicatiekalender opgesteld.

mailto:mjdaudeij@putten.nl
mailto:mlauran@regionoordveluwe.n
mailto:mvstuijvenberg@regionoordveluwe.nl
mailto:jprein@regionoordveluwe.nl
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Communicatiekalender 
 
Planning en communicatiekalender 
 

NB: Omslag in werken is verantwoordelijkheid van de instellingen. Vanuit onze regierol dragen wij boodschappen uit in de vorm van 

het aanleveren van een toolkit (actueel materiaal om in eigen communicatiekanalen in te zetten). 

 

 
 

 Wanneer Doel/onderwerp Doelgroep Middel Actie/verantwoordelijkheid 
 Onafhankelijk 

van actie/ 
doorlopend/na 
afstemming 
transitieteam 
 

Informeren over actuele 
ontwikkelingen in het 
transformatietraject 
 

Alle direct betrokken 
doelgroepen 

- Digitale nieuwsbrief  
- Digitaal platform 
- Twitter 
 

RNV 

Moment van 
besluitvorming 
 

Besluit bekend maken Alle direct betrokken 
doelgroepen 

Webtekst/artikel RNV 

2012 

 
 
 
 
 
Initiatieffase/ 
Oriëntatiefase/
Ontwikkelfase 

Voorjaar 2012 Informeren over de komende 
ontwikkelingen 

Gemeenteraden Bijeenkomst (voor 
gemeenteraden) 
 

RNV 

Najaar 2012 Kennis verdieping over komende 
ontwikkelingen 

- Gemeenten 
- Zorgaanbieders en 
overige betrokken 
organisaties 

 

Werk/studiebijeenkomst (voor 
ambtenaren/bestuurders en 
organisaties) 

RNV 

December 
2012 

Informeren over actuele 
ontwikkelingen in het 
transformatietraject/pilot 
 

Alle direct betrokken 
doelgroepen 

Nieuwsbrief Experiment 
Ambulante jeugdzorg zonder 
Indicatie 
 

RNV 

2013 

 
 
 
 

Maart/april  
2013 

Alle basisinformatie in orde 
maken/bekendheid geven/ 
verspreiden 
 

Alle doelgroepen - Tekst voor RNV-website, 
website/intranet gemeenten, 
website organisaties 

- Pleio ontwikkelen, input voor 

Stuurgroep/transitieteam/RNV 
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 Wanneer Doel/onderwerp Doelgroep Middel Actie/verantwoordelijkheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereidings

-fase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.voordegeldersejeugd.nl  
- Twitteraccount aanmaken en 

bekendmaken voor volgers 
- Toolkitmateriaal:  

pp-presentatie, vraag & 
antwoordlijst, factsheets 
 

1
e
 helft 2013 

 
Informeren over voortgang en 
(doorontwikkeling) visie- en 
beleid Jeugdzorgstructuur 
(Visie en uitgangspunten nota 
Positief Jeugdbeleid) 
 

Gemeenten 
 
 

Bijeenkomst (voor gemeente-
raden) 
 

Stuurgroep/transitieteam /RNV 
 

1
e
 helft 2013 Informeren over en commitment 

krijgen voor: 
- Afstemming en beïnvloeding 
subsidieverlening               
jeugdzorginstellingen 2014 
provincie Gelderland. 

- Gezamenlijk traject provincie – 
gemeenten richting 
zorgaanbieders w.b. subsidie 
2014.  

- Gemeenten en provincie 
werken ‘medesturing’ 
gemeenten verder uit. 

- Gemeenten verschaffen globaal 
inzicht in inkoop 2015 bij de 
zorgaanbieders (met name de 
‘grote’ bewegingen en keuzes). 

 

Zorgaanbieders en 
overige betrokken 
organisaties 

- Bijeenkomst voor management 
(direct contact met 
leidinggevenden) 

- Communicatietoolkit om 
medewerkers op de hoogte te 
brengen. 

 

Gemeenten/RNV/provincie 

1e helft 2013 Informeren over hoofdlijnen en: 
- Impactanalyse van beschikbare 
middelen gemeenten 
Gelderland op grond van 
toewijzing middelen aan 
gemeenten (verdeelmodel 
Cebeon/SCP) en doorvertalen 
naar regioniveau 

- Rol, positie en 
verantwoordelijkheid gemeenten 
en de consequenties ervan. 

Gemeenten 
 

 -Interactieve bijeenkomst (per 
gemeente of regionaal?) voor 
beleidsmedewerkers jeugd, 
onderwijs, wmo, sociale zaken 
en werk, gezondheidszorg, 
veiligheid, wijkzaken, juridische 
zaken/ bestuurders) 

 

Rijk/Gemeenten/provincie 

http://www.voordegeldersejeugd.nl/
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 Wanneer Doel/onderwerp Doelgroep Middel Actie/verantwoordelijkheid 
- Afstemmen hoe lokale 
organisaties meekrijgen in de 
transformatie 

 

1
e
 helft 2013 

 
 
 
 
Startmoment 

Informeren over start en 
voorbereiding op experimenten. 
 
 
 
Start invoering en 
doorontwikkeling experimenten 
ambulante jeugdzorg (Indicatie 
BJZ laten vervallen voor 
doorontwikkelde pilots.) 
 

- Zorgaanbieders en 
overige betrokken 
organisaties 

- Gemeenten 
 
Alle betrokken 
doelgroepen 

- Communicatietoolkit om 
  medewerkers op de hoogte te 
  brengen. 
- Webtekst/artikel 
 
Persmoment 

 
 

Gemeenten/RNV/provincie/ 
jeugdzorginstellingen/BJz 
 

1
e
 helft 2013 

 
 
 
 
 
 
Startmoment 

Informeren over uitwerking 
uitwisselings- en 
mobiliteitsmogelijkheden 
personeel 2013-2016  
 
 
 
Start pilot uitwisseling en 
mobiliteit personeel (adhv 
gewenste profielen) 
 

Jeugdzorgaanbieders  
 
 
 
 
 
 
Jeugdzorgaanbieders 

- Bijeenkomst voor management 
(direct contact met 
leidinggevenden) 

- Communicatietoolkit om 
medewerkers op de hoogte te 
brengen. 

 
Ondersteunend materiaal  

Gemeenten/RNV/provincie/ 
jeugdzorginstellingen 
 

2
e
 helft 2013 Informeren over monitoring 

pilots en sturing op resultaten 
en prestaties 
 

Alle direct betrokken 
doelgroepen 
 

- Webtekst/artikel 
- RNV Infobulletin 
- Raadsbrief 

RNV/Provincie/Branche JZ Gld. 
(Spectrum/NJi) 

2
e
 helft 2013 Informeren over regionale 

analyse van (omvang van) 
gemeentelijke samenwerking 
m.b.t. sturing en 
financiering/inkoop van aanbod 
jeugdzorg, jGGZ en jLVB  
 
 

Gemeenten Bijeenkomst (voor betrokken 
beleidsmedewerkers/ 
bestuurders) 
- raadsbrief 

RNV/provincie/zorgverzekeraars 

2
e
 helft 2013 Informeren over ontwikkeling 

inkoopboek zorgarrangementen, 
productdefinities e.d. 

- Gemeenten 
- Zorgaanbieders en 
overige betrokken 
organisaties 

Webtekst/artikel 
 

RNV/provincie/zorgverzekeraars/ 
zorgaanbieders 
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 Wanneer Doel/onderwerp Doelgroep Middel Actie/verantwoordelijkheid 
 

2
e
 helft 2013 

 
 
 
 
 
 
Startmoment 
 

Informeren over start en 
voorbereiding op experimenten 
Jeugd-GGZ/ LVG/Gesloten 
jeugdzorg en jeugdzorg Plus 
door gemeenten/RNV 
 
 
Start invoering experimenten 

Zorgaanbieders en 
overige betrokken 
organisaties 
 
 
 
 
Alle betrokken 
doelgroepen 
 

Communicatietoolkit om 
medewerkers op de hoogte te 
brengen. 
- Webteksten en artikelen 

 
 
 
Persmoment 
 

Gemeenten/RNV/provincie/zorgkantore
n/ zorgverzekeraars/ 
zorginstellingen/BJz 
 

2014                Communicatieregie verschuift meer van regionaal (RNV) naar lokaal (gemeenten richting lokale doelgroepen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementatie

-fase 

April 2014 Informeren over concept 
(transitie)plannen en/of 
verordeningen m.b.t. de 
uitvoering van taken voor 
jeugdzorg, die tot aan de 
formele overdracht onder 
provinciale 
verantwoordelijkheid vallen 
(provinciale jeugdzorg). 
 

- Gemeenten 
- Provincie 
- Jeugdzorgaanbieders  
en overige betrokken 
organisaties 

 

Webtekst/artikel Gemeenten/RNV 

1
e
 helft 2014 Informeren over definitieve 

inrichtingsvoorstellen toeleiding 
hulpvraag (beslissen over hulp, 
analyse van de vraag en 
organisatie) binnen CJG’s ter 
voorbereiding op transitie.  
 

- Gemeenten 
- CJG’s/ Jeugdzorg- 
  aanbieders en overige  
  betrokken organisaties 
 

- Bijeenkomst 
- Raadsbrief 

Provincie/gemeenten/RNV/aansluiten 
bij landelijke traject NJI/ 
Transitiebureau 

1
e
 helft 2014 Instellingen aan de slag met 

inhoudelijke omslag 
 
 
 
 

Jeugdzorginstellingen Apart communicatietraject 
ontwikkelen ter ondersteuning 
van de omslag 
 

Regiogemeenten/Jeugdzorginstellingen 

Startmoment Informeren over voorstel 
(regionaal) Cliëntenparticipatie, 
vertrouwenspersoon en 
klachtenafhandeling 

- Gemeenten 
- Jeugdzorgaanbieders  
  en overige betrokken 
  organisaties 
 

Webtekst/artikel RNV/provincie/TransitieBureau 

1
e
 helft 2014 Informeren over monitor 

(sturings) instrumenten 
Gemeenten Webtekst/artikel Gemeenten/NJi/Spectrum/RNV en G32 
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 Wanneer Doel/onderwerp Doelgroep Middel Actie/verantwoordelijkheid 
voorleggen  
 

2
e
 helft 2014 Informeren over aankomende 

veranderingen in de jeugdzorg 
Ouders/Jongeren/burger - Persmoment 

- Foldermateriaal 
- CJG-communicatiekanalen 

inzetten 
 

Gemeenten/RNV 

2
e
 helft 2014 Verdieping en afspraken van 

zaken die nadere besluitvorming 
behoeven 

- Gemeenten 
- Zorgaanbieders en 
  overige betrokken  
  organisaties 
 

Regionale kennisbijeenkomst Gemeenten/RNV/provincie 

2
e
 helft 2014 Informeren over instemming 

gemeenten bij vaststellen 
voorwaarden subsidieverlening 
jeugdzorginstellingen (incl. BJZ)  
2014 provincie Gelderland. 
 

Gemeenten - Webtekst/artikel 
- Raadsbrief 

Gemeenten/RNV/provincie 

Moment van 
publicatie in 
Staatscourant 

Informeren over Jeugdwet  Gemeenten 
Zorgaanbieders en 
overige betrokken 
organisaties 
 

Webtekst/artikel 
 

Rijk/RNV 

2
e
 helft 2014 Aanbieden inkoopboek 

zorgarrangementen, 
productdefinities e.d. 

Zorgaanbieders en 
overige betrokken 
organisaties 
 

-  Webtekst/artikel 
-  Raadsbrief 

RNV/provincie/zorgverzekeraars/ 
zorgaanbieders 

2
e
 helft 2014 Starten proces contractering 

2015 
Zorgaanbieders en 
overige betrokken 
organisaties 
 

Webtekst/artikel Gemeenten/RNV 

 2
e
 helft 2014 Vaststellen meerjarig 

beleidskader 2015-2019 met 
jaarlijkse evaluatiemomenten 

Regiogemeenten  Gemeenten/RNV 

2
e
 helft 2014 Vaststellen verordening Regiogemeenten 

 
 Gemeenten/RNV 

2
e
 helft 2014 Informeren over consequenties 

(wettelijke en niet-wettelijke) 
overgangsregeling 

Zorgaanbieders en 
overige betrokken 
organisaties 

 Gemeenten/regio’s/provincie/jeugdzorgi
nstellingen 
 

2
e
 helft 2014 Doorontwikkelen n.t.b. en 

integreren in vastgesteld 
  Gemeenten/regio’s/provincie/zorgkantor

en/ zorgverzekeraars/zorginstellingen 
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 Wanneer Doel/onderwerp Doelgroep Middel Actie/verantwoordelijkheid 
inrichtingskader op regio niveau 
van experimenten specialistische 
jeugdzorg zonder indicatie + 
experimenten Jeugd-
GGZ/LVG/Gesloten jeugdzorg  

 

2
e
 helft 2014 Verdieping en afspraken van 

zaken die nadere besluitvorming 
behoeven 

- Gemeenten 
 
 

Kennisbijeenkomst (per 
gemeente of regionaal?) voor 
beleidsmedewerkers jeugd, 
onderwijs, wmo, sociale zaken 
en werk, gezondheidszorg, 
veiligheid, wijkzaken, juridische 
zaken/ bestuurders) 

 

Gemeenten/RNV/provincie 

Najaar 2014 Contracteren/ 
beschikken/gunnen jeugdzorg 
door gemeenten/regio's per 1-
1-2015 
 

Zorgaanbieders en 
overige betrokken 
organisaties 

 Gemeenten/RNV 

2015 

 
 
 
Nazorg 
 

Januari 2015 Gemeenten voor 100% 
verantwoordelijk 

- Ouders/jongeren/burger 
- Regiogemeenten 
- Jeugdzorginstellingen 
 

1. Persmoment 
2. Officieel (feestelijk) 

startmoment 

Gemeenten/RNV 

Mei/juni 2015 Informeren over eerste resultaten 
na Evaluatie 1

e
  tranche 

regionaal beleid 
 
 

- Regiogemeenten 
- Jeugdzorginstellingen 
- Provincie 

- Bijeenkomst 
(beleidsmedewerkers/bestuurd
ers regiogemeenten en 
leidinggevenden 
jeugdzorginstellingen) 

- Webteksten en artikelen 
- Raadsbrief 
- Infobulletin 
- GS-bezoek 
 

Gemeenten/RNV/provincie 
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Bijlage 2 Kansen en bedreigingen 
 

Positieve uitstraling 

De leden van de werkgroepen en het ambtelijk en bestuurlijk overleg zijn erg betrokken, zien 

ook de noodzaak in van de transformatie, maar ook dat die kansen biedt. Deze houding 

heeft een positieve uitstraling naar de achterban en naar de organisaties die in meer of 

mindere mate de gevolgen ondervinden van de transformatie. 

 

Verschillen per gemeente 

Elke gemeente kent haar eigen dynamiek, kleur en heeft een eigen kijk op de transformatie. 

Dat kan op enkele vlakken haaks staan op de regionale ontwikkelingen. 

Het informatieniveau, de betrokkenheid en het urgentiegevoel van personen die niet in 

bovenvermelde overleggen participeren, verschilt per gemeente. Ook in de gemeenten zelf 

zijn er verschillen. 

Wel is de relatie en de samenwerking met partners op lokaal niveau goed. Er is sprake van 

een deskundig en betrokken veld. 

 

Omslag professionals 

Professionals dicht bij de werkvloer denken vanuit/voor de cliënt en vinden het lastig om 

afscheid te nemen van een vertrouwde werkwijze en om te denken vanuit een nieuwe 

benadering van de cliënt.  

De aanbieders jeugdzorg ervaren een bedreiging en hebben een drang om (nu al) lokaal de 

strijd aan te gaan voor de cliëntenondersteuning.  

GGZ is landelijk bezig met een lobby om te ‘ontkomen’ aan deze transitie. 

 

Nieuwe kaders 

Onzekerheden spelen. Als het Rijk met nieuwe kaders komt, kan het enthousiasme (even) 

gedempt kan worden.  

 
Rakende ontwikkelingen 
Naast de transformatie Jeugdzorg spelen de ontwikkelingen rond de begeleiding AWBZ die 
nu onder het Rijk valt (GGZ, LVG), de Wet Werken naar Vermogen en het Passend 
Onderwijs. Op lokaal niveau worden deze ontwikkelingen soms al in samenhang benaderd. 
Een nadeel is dat deze in fasering niet gelijk lopen. 
 

Landelijke communicatie 

Ook het Rijk en de VNG communiceren over de transformatie Jeugdzorg. Daar kan op 

meegelift worden, maar vraagt wel om alertheid. 

 

 

 


