


AGENDA

START – VOORGESCHIEDENIS EN AANLEIDING

DEEL 1 – INHOUD

1. De bedoeling

2. Voorliggend veld. 

3. De beweging

4. Multi-problematiek en veiligheid

 

DEEL 2 – PROCES

5. Vervolgstappen en rol raad

6. Regionale samenwerking

VORM: Korte presentaties en vragen. Break-out tot slot



VOORGESCHIEDENIS. AANLEIDING



VOORGESCHIEDENIS

VISIEVORMING VERBLIJF EN AMBULANT:
• Visie op verblijf (vastgesteld 2020, raden)
• Overbrugging 2022 (vastgesteld 2020, colleges)
• Transformatie-agenda 2021-2022 (vastgesteld 2021, colleges)
• Overkoepelend kader en Visie op ambulant (ligt voor, raden)
• Overig: Jeugdzorg+, VeiligThuis, Crisisdienst, JB/JR

INKOOP VERBLIJF EN AMBULANT 2023:
• Visie voorbereiden met raadsleden, cliënten, aanbieders
• Besluitvorming over visie in colleges en raden
• Inkoopstrategie in colleges
• Inkoopproces in 1e helft 2022. Implementatie in 2e helft 2022



AANLEIDING

JEUGDWET GEEFT BIJZONDERE OPDRACHT AAN GEMEENTEN
• ”Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector”
• "verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van 

jeugdigen ligt allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf”

JEUGDWET IS GEMEENTELIJKE TAAK, MAAR…
• Lokaal niet effectief. Beperkte marktkracht.
• Lokaal niet efficiënt. Veel expertise en groeiende uniformiteit.

REGIONALE SAMENWERKING IS NOODZAKELIJK, MAAR…
• Inherente spanning op lokale democratie en regionale 

samenwerking 



KOSTEN

19%



AANTALLEN

17%



LANGER DAN EEN JAAR

15%



DEEL 1 - INHOUD











VRAGEN



VAN REGIONALE JEUGDHULP NAAR 
LOKALE ONDERSTEUNING

De natuurlijke opgroei omgeving van kinderen
Samenwerken aan het versterken van de sociale basis.



Waar staan we nu?

- Voorliggend veld: netwerk, wijk, school

- In de praktijk nog te vaak 

- Basis gelegd in 



Waar gaan we heen?

Eigen kracht van jeugdigen versterken zoveel mogelijk in en door de 

eigen sociale omgeving.

- Onderwijs

- Kind/gezin centraal: 1 gezin, 1 plan  

- Integraal samenwerken

                  
-                    naar kinderen en ouders

                         



Vragen?



















Veiligheid en multiproblematiek

Centrale vraag: hoe worden we beter in 
het bieden van integrale hulp aan de 
meest kwetsbare kinderen en gezinnen?



Waar staan we nu?

 Klein aantal kinderen en 
gezinnen, grote impact

 Specifiek specialisme, 
hoge kosten

 Bovenregionale 
samenwerking

 Integrale jeugd- en 
volwassenhulp 
incidenteel 
georganiseerd

 Jeugdbescherming: 
onder toezicht van 
inspecties en ministeries



Waar gaan we heen?

 Nog steeds veiligheid boven 
alles. 
Meer de beweging maken van 
onveiligheid en 
multiproblematiek naar een 
stabiele thuissituatie.

 Domeinoverstijgende hulp aan 
kinderen en gezinnen. Integrale 
jeugd- en volwassenhulp. 
Doorbraak doorontwikkelen 
richting andere domeinen.

 Strategisch partnerschap 
versterken met GI’s 
en zorgaanbieders.

 Borgen in inkoopcontracten 
2023.





DEEL 2 - VERVOLG



PLANNING

2e helft 2021: 
• Besluitvorming Overkoepelend kaper en Ambulant
• Inkoopstrategie in colleges
• Ook: Besluitvorming JZ+, Crisisdienst, Transformatie-

agenda, voorbereiding contract 2022

1e helft 2022: 
• Inkoopproces Verblijf, Ambulant en JZ+
• Implementatie voorbereiden. Randvoorwaarden
• Ook: start contract 2022

2e helft 2022: Implementatie



ROL RAAD

Van visievormend naar toetsend en controlerend

• Actieve rol. Bewaken van visie.
• Informatie en verantwoording.
• Legacy van deze periode. Klaarzetten
• Nog harde noten voor volgende raad.



BREAK-OUTS

HOE VULLEN WE DE REGIONALE ROL VAN LOKALE 
RAADSLEDEN ZUIVER EN EFFECTIEF IN?

Hoe kunnen we regionale raadsavonden nog 
waardevoller maken?

In gesprek in groepjes, onder begeleiding. Wij schrijven 
mee voor input.



AFRONDING

BIJZONDERE IDEE UIT DE BREAK-OUTS?

TOT DE VOLGENDE KEER!
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