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IN CONTROL OP JEUGDHULP
DOEN WAT NODIG IS!



2

INHOUDSOPGAVE

1. INZICHT IN JEUGDHULP    3 

1.1. Hoe functioneert het jeugdhulpstelsel in de gemeente en de regio? 4
1.2. Toewijzen en toetsen van jeugdhulp     4
1.3. De blackbox met facturen      5
1.4.  Informatievoorziening en data     5 

2. BEHEERSEN VAN JEUGDHULP   6 

2.1. Gemeente         6
2.2. Huisartsen        8
2.3. Gecertificeerde instelling      9
2.4. Aanbieders        10
2.5. Aangrenzende domeinen      11 

3. AFRONDEND      12



3

  “Dat plekje is gewoon niet zo makkelijk meisje. Jij   
 bent ook, een heel speciaal meisje.”

“Nee, ik ben een gewoon meisje.”

 “Je bent ook heel gewoon maar ook heel speciaal.”

“Nee ik ben gewoon, ik ben niet speciaal.”

 “Vinden wij van wel hoor.”

“Nee ik ben gewoon een meisje.”

 “Ja, je bent ook gewoon een meisje. Maar ook een   
 speciaal meisje.”

-Transcriptie uit Alicia, een documentaire van Maasje Ooms 

Het aangrijpende gesprek tussen Alicia en haar begeleidster 
over een nieuw thuis, ‘een plekje’, voor Alicia laat zien dat 
jeugdhulp erg complex is. Alicia vertelt de begeleidster in 
tranen dat ze een gewoon meisje is en niet als speciaal, als 
anders, gezien wil worden. Maar Alicia is wel speciaal. Ze is 
uit huis geplaatst en verdient daarom de liefde en aandacht 
die ze hard nodig heeft. 

Het verhaal van Alicia en veel kinderen met haar, is voor ons 
de inspiratie hoe we naar jeugdhulp kijken. Het kind staat 
centraal en wij zijn ervan overtuigd dat binnen jeugdhulp 
geldt: doen wat nodig is! Dit betekent dat kinderen zo gewoon 
als mogelijk meedoen in de samenleving, maar ook dat ze 
speciale aandacht en zorg krijgen als dat nodig is. 

Maar hoe verhoudt het doen wat nodig is! zich tot de 
financiële opgave bij gemeenten? Doen we niet meer dan 
nodig is? Doen we de dingen wel op de juiste tijd en plek? 
Wie doet wat?

Het is nodig om uitwerking te geven aan het Doen wat nodig 
is! Gemeenten, wijkteams, verwijzer en jeugdhulpaanbieders 
moeten elkaars taal leren spreken en vanuit een gezamenlijke 
werkwijze doen wat nodig is. Niet meer, maar ook niet minder. 

In dit whitepaper is beschreven hoe inzicht op jeugdhulp 
gerealiseerd kan worden en hoe er beheersing kan 
plaatsvinden.  Een besparing is hiervan een gevolg en geen 
doel op zich.       
                          

Doen wat nodig is! staat namelijk niet gelijk aan 
bezuinigen. Het zorgt er wel voor dat de juiste 
dingen worden gedaan. Inhoud en financiën 
komen daarmee in een gezonde balans. 

Onze aanpak bestaat uit twee elementen, namelijk 
inzicht in jeugdhulp en vervolgens beheersing 
hiervan. Deze twee elementen gezamenlijk zorgen 
dat de gemeente in control is op jeugdhulp. In 
dit whitepaper zijn voorbeelden vanuit onze 
praktijk toegevoegd om zo inzicht te geven in de 
verschillende oplossingsrichtingen. 

1. INZICHT IN JEUGDHULP

Sinds de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp 
naar de gemeenten is overgeheveld, stijgen de 
kosten van jeugdhulp. Dit resulteert erin dat 
gemeenten zoveel mogelijk informatie verzamelen, 
zodat duidelijk wordt wie de grote boosdoener is. 
Omdat het vaak niet lukt één boosdoener aan te 
wijzen, is de neiging om de financiering van de 
hele jeugdhulp te begrenzen, de hulpverlening te 
temmen en te bezuinigen op de cruciale duurste 
functies in het stelsel.  Vaak ontbreekt het dan 
nog aan inzicht hoe het stelsel functioneert en 
welke factoren nog meer van invloed kunnen zijn. 

Zolang het niet te verklaren is waardoor de kosten 
stijgen, blijft dit vaak alleen bij een constatering. 

Jeugdwet 2022
De minister heeft al ingegrepen in het dossier Jeugd. 
De Jeugdwet 2022 is op komst. Deze ontwikkeling 
staat grotendeels los van de oplossingen die vandaag 
gevonden moeten worden. Het risico van de ingreep van 
de minister is dat er een soort van ‘verlamming’ ontstaat 
die een verdere verbetering en doorontwikkeling die 
reeds in gang is gezet in de weg staat. Gemeenten 
kunnen zich niet permitteren om nu stil te gaan staan. 

Wij geloven in de kracht van inhoud en 
duurzame oplossingen. ‘In control zijn’ begint 
wat ons betreft daarom bij het kind en niet 
bij het financieel kader. Daarmee vormt dit 
whitepaper een aanzet om daadwerkelijk te 
doen wat nodig is, namelijk jeugdhulp zo in 
te richten dat het de financiële uitdagingen 
de baas kan en dus niet de financiële kaders 
leidend te laten zijn voor de jeugdhulp. 
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Vanuit de gedachte Doen wat nodig is! is het daarom 
in de eerste plaats belangrijk om te begrijpen hoe het 
jeugdhulpstelsel functioneert, welke partijen betrokken zijn 
en welke data en informatie voorhanden is. De volgende 
vier componenten laten zien hoe inzicht wordt gerealiseerd.

1.1. Hoe functioneert het jeugdhulpstelsel in de gemeente 
en de regio?

Om inzicht te krijgen hoe het jeugdhulpstelsel werkt, is het 
goed om te kijken welke afspraken er zijn gemaakt. Er zijn drie 
niveau’s waarop zorgaanbieders en gemeenten afspraken 
maken over de inzet en financiëring van jeugdhulp:

•   Landelijk
•   (Boven)Regionaal
•   Lokaal

1.2. Toewijzen en toetsen van jeugdhulp
De manier waarop jeugdhulp wordt toegekend 
en er gedurende het jeugdhulptraject wordt 
getoetst, is van invloed op de inzet, het verloop en 
de besteding van de jeugdhulp. De volgende drie 
partijen hebben hier invloed op:

• Het wijkteam
• De wettelijke verwijzers
• De jeugdhulpaanbieder

Het wijkteam
Het wijkteam is een belangrijke verwijzer naar 
jeugdhulp. Het is onder andere afhankelijk 
van de vormgeving van het wijkteam op welke 
manier beoordeeld wordt hoe de jeugdhulp 
ingezet wordt. Het gaat dan om componenten 
als aansturing, kwaliteitseisen aan medewerkers 
en ook om de inrichting van het wijkteam en de 
hierbij behorende werkprocessen en controles. 
Daarnaast is de inzet van specialistische jeugdhulp 
afhankelijk in hoeverre de medewerkers van het 
wijkteam zelf hulp verlenen. 

Het wijkteam voert vaak de regie op de voortgang 
van het jeugdhulptraject. De manier waarop regie 
wordt gevoerd en hoe hierin wordt samengewerkt 
met jeugdhulpaanbieders en andere partners 
is uiteindelijk bepalend voor het slagen van de 
jeugdhulp.

De keuze op welke wijze het wijkteam wordt 
georganiseerd moet daarbij stroken met de 
visie en beleidsdoelstellingen van de gemeente. 
Daarbij geldt: hoe meer het wijkteam op 
afstand staat van de gemeente, bijvoorbeeld als 
zelfstandige organisatie, des te belangrijker het 
is dat wederzijdse verwachtingen helder zijn 
en duidelijke afspraken gemaakt zijn tussen het 
wijkteam en de gemeente. 

Wettelijke verwijzers
Naast het wijkteam spelen ook huisartsen 
(medische verwijzers) en de Gecertificeerde 
Instellingen (GI’s) een belangrijke rol in het 
verwijzen naar jeugdhulp. 

• Medische verwijzers hebben een zelfstandige 
verwijsbevoegdheid. Jeugdhulp is toegankelijk  
via een verwijzing door een huisarts, medisch 
specialist of jeugdarts. 

De jeugdhulpaanbieder vraagt door middel van 
een verzoek om toewijzing een toekenning van 
de gemeente aan om met jeugdhulp te starten. 
De gemeente is afhankelijk van het tijdig indienen 
van het verzoek om toewijzing om inzicht te 
hebben in de te leveren jeugdhulp. 

Landelijk
In de Jeugdwet staan de verplichtingen en 
uitgangspunten omschreven voor gemeenten,  verwijzers 
en jeugdhulpaanbieders. Op landelijk niveau is er een 
beperkt aantal raamcontracten met zorgaanbieders 
gesloten (Landelijke transitie arrangementen). Het gaat 
hier om zeer specialistisch aanbod waar relatief weinig 
kinderen gebruik van maken. Om de continuïteit van 
het aanbod te garanderen is dit landelijk ingekocht.  
Gemeenten blijven wel (financieel) verantwoordelijk 
voor het aanbod.

(Boven)regionaal
Op regionaal niveau worden tussen gemeenten 
samenwerkingsafspraken gemaakt over de gezamenlijke 
inkoop van specialistische jeugdhulp. Hoewel niet in de 
wet staat dat een regionale samenwerking verplicht is, 
geeft de Memorie van Toelichting aan dat gemeenten 
regionaal zullen samenwerken. Dit geldt specifiek 
voor de inrichting van het advies- en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling  (Veilig 
Thuis) en de leveringsplicht van jeugdbescherming 
en jeugdreclassering. Regionaal worden afspraken 
gemaakt tussen de gemeente en de jeugdhulpaanbieder 
aan welke eisen de jeugdhulpaanbieder moet voldoen. 
Aanvullend op de wettelijke verplichtingen zijn dit 
vaak ook de regionale beleidsdoelstellingen. 

Regionale samenwerking en één regionale 
inkoopstrategie is niet altijd vanzelfsprekend en komt 
pas volledig tot zijn recht wanneer alle gemeenten de 
regionale uitgangspunten op dezelfde wijze hanteren. 
De financieringsafspraken en verantwoording hiervan 
vormen een belangrijk onderdeel van het contract en 
zijn van invloed op de inzet en besteding van jeugdhulp.

Lokaal
Het lokale beleid heeft invloed op de inzet van 
jeugdhulp. Op verschillende beleidsterreinen, zoals 
het jeugdpreventiebeleid,  het voorliggend veld, de 
Wmo, schuldhulpverlening, onderwijs en veiligheid zijn 
afspraken gemaakt tussen gemeente en uitvoerende 
partijen. Deze afspraken beïnvloeden de inzet van 
jeugdhulp.  
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• In de Jeugdwet is geregeld dat de GI na een rechtelijke 
machtiging zelfstandig mag verwijzen naar jeugdhulp 
(dwangtrajecten). In veel gemeenten zijn zij ook bevoegd 
om te verwijzen bij preventieve jeugdbescherming 
(drangtrajecten). Het kan zijn dat jeugdhulp voor of na 
uitspraak van de rechter nodig is en nog door kan lopen 
nadat de rechtelijke maatregel is opgeheven. De jeugdhulp 
kan gericht zijn op ondersteuning van het kind maar ook 
op het gezin om veiligheid te kunnen garanderen en de 
gezinssituatie te stabiliseren. 

Welke afspraken tussen wettelijke verwijzers en gemeenten 
zijn gemaakt is bepalend voor de inzet,  het verloop en  het 
resultaat van de jeugdhulp. Voor de GI geldt dat dit ook in de 
Jeugdwet is verankerd en afspraken contractueel vastgelegd 
kunnen worden. Dat geldt niet voor de afspraken met 
medische verwijzers. Hier vraagt het om commitment. Het 
helpt om hen te betrekken bij beleidsvorming en inzichtelijk 
te maken welk effect hun verwijzing heeft op het resultaat 
van de jeugdhup en de kosten.

De jeugdhulpaanbieder 
Naast het bieden van de daadwerkelijke jeugdhulp heeft de 
jeugdhulpaanbieder ook een belangrijke rol in het proces. 
Dit vertaalt zich in het op- of afschalen van de jeugdhulp, 
meten van ervaring en tevredenheid en de samenwerking 
met andere aanbieders. Door afspraken hierover met 
aanbieders vast te leggen en te monitoren ontstaat meer 
inzicht in deze punten.

1.3. De blackbox met facturen
Doordat ook andere partijen naar jeugdhulp kunnen 
verwijzen heeft de gemeente niet de volledige controle over 
de aangegane verplichtingen. De enige wettelijke vereiste 
voor een jeugdhulpaanbieder om de jeugdhulp te kunnen 
starten en de gemaakte kosten te factureren bij de gemeente 
is een geldige verwijzing. 

Een factuur kent een wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar. 
De jeugdhulpaanbieder mag dus facturen sturen over zorg 
die maximaal 5 jaar terug is geleverd.  

Het gegeven dat de gemeente niet van tevoren op de hoogte 
is van de toegekende zorg en de mogelijkheid dat facturen 
na een relatief lange periode nog worden ingediend, zorgen 
voor een zekere mate van onzekerheid wat betreft de 
besteding van het jeugdhulpbudget.

1.4.  Informatievoorziening en data
De laatste component om inzicht te krijgen is de 
informatievoorziening en het generen van data.

Genereren van data
Data geeft inzicht in de aantallen en de kosten 
van jeugdhulp. Daarnaast geeft data ook inzicht 
in welke verwijzer betrokken is. Het blijkt in de 
praktijk complex om de juiste data te genereren. 
Essentieel is dat de gemeente vooraf vaststelt 
welke data nodig is en duidelijke definities 
hanteert voor de gewenste data. Vervolgens 
kunnen applicaties en werkprocessen hierop 
worden ingericht.

Daarbij geldt dat informatie altijd een doel 
moet dienen: namelijk het inzichtelijk maken 
van trends en ontwikkelingen. Op het gebied 
van informatievoorziening en data toont zich 
in de beperking de meester. Doelgerichte 
dataverwerking zorgt voor overzicht en voorkomt 
een wirwar aan informatie.

Volume vs. kosten
Inzicht krijgen in het jeugdhulpstelsel betekent 
ook zicht  hebben op de besteding van het budget. 

De gemeente heeft vooraf inzicht in...
De zorg die door de gemeente zelf is 
toegewezen en de toegekende zorg die via 
een verwijzer loopt doordat de aanbieder 
een verzoek om toewijzing (VOT) stuurt naar 
de gemeente. De maximale verplichting is 
inzichtelijk.

De gemeente heeft beperkt inzicht...
Wanneer een verzoek om toewijzing pas 
komt met de factuur. Dit is de zogenaamde 
black box. Er is in deze gevallen pas inzicht 
in de aangegane verplichting en de kosten 
wanneer de factuur is ontvangen. Gemeenten 
doen er dan ook goed aan om met aanbieders 
af te stemmen dat een VOT zo snel mogelijk 
wordt verstuurd. Ook bij verhuizingen kan er 
achteraf een factuur komen op basis van het 
woonplaatsbeginsel.

De gemeente heeft geen inzicht in...
De realisatie van de zorg op het moment dat de 
verplichting wordt aangegaan. Dit is namelijk 
pas bekend als de factuur is ontvangen. 
De onzekerheid neemt toe wanneer de 
factuur pas jaren na de geleverde zorg wordt 
verstuurd. Een manier om dit op te lossen is 
door te werken met vaste tarieven per traject, 
en contractuele afspraken te maken over het 
periodiek indienen van declaraties. 
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Het is daarbij belangrijk om onderscheid te maken tussen 
de verschillende vormen van jeugdhulp en de uitgaven 
hiervan. Hierbij geldt dat een klein deel van cliëntpopulatie 
verantwoordelijk is voor de uitgave van meer dan de helft 
van het jeugdhulpbudget. Met name in de kleine gemeenten 
kunnen enkele cliënten een grote invloed hebben op het 
totale jeugdhulpbudget. Het is daarom belangrijk om zowel 
inzicht te hebben in de volumes als in de kosten van de 
verschillende vormen van jeugdhulp. 

Drie informatiestromen
De volgende drie vormen van informatie liggen het 
meest voor de hand om inzicht te geven in de ingezette 
jeugdhulptrajecten:

1. Inhoudelijke informatie: zoals de toewijzingen van de 
zorgg(producten), de duur van de hulp, de verwijsstromen en 
de cliënstromen.
2. Financiële informatie: zoals de aangegane verplichtingen, 
declaraties, prognoses en uitnutting van het budget. 
3. Cliënttevredenheid: geeft inzicht in hoeverre cliënten 
tevreden zijn over de toegang tot jeugdhulp, de hulpverlening 
en het uiteindelijke resultaat.

Hiermee ontstaat nog geen volledig beeld van het 
jeugdhulpstelsel. Ook andere factoren zijn van invloed op 
de besteding en effectiviteit van de jeugdhulp, zoals de 
demografische samenstelling van de gemeente en sociaal-
culturele en economische factoren. Jeugdhulp moet daarom 
in een breder perspectief worden bekeken dan alleen de 
toegekende voorzieningen.

2. BEHEERSEN VAN JEUGDHULP

Om in control te zijn is het nodig dat er naast het hebben 
van inzicht ook beheersing plaatsvindt. Dit gebeurt door 
de hierboven beschreven componenten te vertalen naar 
beheersmaatregelen. 

Belangrijk in het beheersen is om selectief te werk te gaan. 
Wat bij de ene gemeente wel werkt kan bij de andere 
een averechts effect hebben. Het selectief inzetten van 
beheersmaatregelen zorgt voor een effectieve aanpak, 
bespaart tijd en levert uiteindelijk de grootste verandering 
op. 

Voor beheersen is het daarom verstandig om datagedreven 
te werk te gaan. Datagedreven gaat, in tegenstelling tot 
datagestuurd, uit van de hoogste impact. Zie ook het eerder 
verschenen artikel: ‘Datagedreven werken in het sociaal 
domein’. Er wordt gekeken waar het grootste verschil 
gemaakt kan worden en daar wordt de energie op ingezet.  
Denk hierbij aan het beheersen van bepaalde vormen van 

jeugdhulp, een selectief aantal huisartsen of een 
deel van de medewerkers in het wijkteam.  

Hieronder wordt een aantal beheersmaatregelen 
uitgelicht. De maatregelen zijn verwoord voor de 
gemeente, huisartsen, GI en aanbieder.

2.1. Gemeente 
Doen wat nodig is!
Doen wat nodig is, is een gevleugelde beleidsterm. 
Maar hoe wordt dit in de praktijk toegepast? In 
de eerste plaats is het nodig om het begrip 
‘Doen wat nodig is!’ te kwalificeren. Dit houdt 
in dat het wijkteam en de jeugdhulpaanbieder 
een gemeenschappelijk normenkader gaan 
hanteren. Uit dit normenkader blijkt wanneer 
het jeugdhulptraject beëindigd kan worden en 
wanneer voortzetting nodig is. De aanbieder heeft 
dus een belangrijke rol in het bepalen wanneer 
de jeugdhulp beëindigd kan worden, doordat de 
aanbieder het beste zicht heeft op de voortgang 
en de bereikte resultaten. De gemeente heeft 
hierin een rol door te monitoren hoe trajecten 
worden afgerond. Door middel van evaluaties kan 
bepaald worden of er gedaan is wat nodig is. 

Normaliseren
Het normaliseren van jeugdhulp wil zeggen 
dat in plaats van de inzet van specialistische 
jeugdhulp wordt gekeken naar reguliere 
voorzieningen en gebruikelijke hulp. Vaak wordt 
er een jeugdhulptraject ingezet, terwijl een andere 
voorziening goed mogelijk is. 

DATAGEDREVEN BEHEERSENINZICHT

SKJ dilemma
Medewerkers van het wijkteam zijn persoonlijk 
verantwoordelijk voor de ingezette jeugdhulp. 
Door hun SKJ registratie kan het voorkomen 
dat ze voor de tuchtrechter moeten verschijnen 
om te worden beoordeeld op hun professioneel 
handelen. De Jeugdwet verschilt in dit aspect 
fundamenteel van de Wmo of Participatiewet, 
waarin niet de uitvoerende consulent of 
klantmanager ter verantwoording wordt 
geroepen maar het College van B&W. 

Door deze persoonlijke verantwoordelijkheid 
ontstaat het zogenaamde SKJ dilemma. 
Professionals in de jeugdhulp hebben hierdoor 
namelijk een innerlijke motivatie om het 
allerbeste te doen. Een bestuurlijke opdracht om 
het een tandje minder te doen botst dan ook al 
snel met de eigen verantwoordelijkheid van het 
professioneel handelen. 

Gemeenten moeten zich ervan bewust zijn dat 
een verandering en het opzoeken van de grenzen 
van doen wat nodig! is altijd plaatsvindt vanuit 
het professioneel handelen en niet van bovenaf 
bepaald kan worden. 

https://www.ncod.nl/datagedreven-werken-in-het-sociaal-domein/
https://www.ncod.nl/datagedreven-werken-in-het-sociaal-domein/
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De reden dat er wordt gekozen voor een jeugdhulptraject is 
vaak een kwalitatieve overweging of het ontbreken van een 
andere voorziening. 

Een voorbeeld van het ontbreken van een voorziening zijn 
kinderen die naar het SBSO  (Speciale Buiten Schoolse 
Opvang) gaan, maar met een klein beetje extra begeleiding 
ook naar het reguliere BSO kunnen. 

Een voorbeeld van een kwalitatieve overweging is de 
weigering van een pgb voor een ouder door inzet van eigen 
kracht. Op 17 juli 2019 is hierover een uitspraak gedaan 
door de Centrale Raad van Beroep, waaruit blijkt dat een 
gemeente alleen jeugdhulp hoeft toe te kennen als de eigen 
mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van 
het gezin ontoereikend zijn. Uit deze uitspraak blijkt dat ook 
de financiële situatie van een gezin onderdeel uitmaakt van 
de eigen kracht.

In de kamerbrief van 7 november 2019 onderschrijft de 
minister dat normaliseren een opgave is die verder opgepakt 
moet worden. Het voorbeeld dat de minister noemt is dat 
opvoedproblemen hun oorsprong kunnen vinden in de situatie 
van de ouders (bijvoorbeeld vechtscheidingen of schulden), 
en dat de vraag is of de oplossing dan vanuit de Jeugdwet 
moet komen. Begin 2020 komt er een advies beschikbaar. Tot 
die tijd is het verstandig dat gemeenten kritisch blijven op  
hun rol en waar nodig de verantwoordelijkheid terugleggen 
bij ouders. Zeker in die gevallen waarin zij feitelijk de 
veroorzaker zijn van de problematiek. 

Rolbewustzijn
Met de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten zijn er 
nieuwe rollen ontstaan. Voorheen kende de gemeentelijk 
organisatie nagenoeg geen crisishulp of gedwongen zorg. Het 
is belangrijk dat de gemeente zich bewust is van deze rollen 
en geen handelingsverlegenheid kent. Het risico bestaat 
immers dat vanuit de angst gehandeld wordt en er onnodige 
jeugdhulp wordt ingezet. Het vergroten van rolbewustzijn 
kan dit voorkomen.  Ook moet de crisisorganisatie zo worden 
ingericht om de rol waar te kunnen maken. 

De vraag hierbij is in hoeverre een gemeentelijke organisatie 
daadwerkelijk kan opereren als crisisorganisatie voor 
jeugdhulp of dat deze expertise ergens anders belegd moet 
worden. 

Preventie
Beheersen is een langetermijnvraagstuk. Als 
kinderen veilig en gezond opgroeien is de kans op 
een beroep op jeugdhulp kleiner. Het is daarom 
belangrijk in te zetten op preventie. 

Preventie moet doelgericht plaatsvinden en 
geen sleepnet zijn. Door preventie doelgericht 
in te zetten worden tijd en middelen zo effectief 
mogelijk benut. 

Gemeenten moeten daarom niet afgaan op hun 
onderbuikgevoel, maar op basis van onderzoek 
en bewezen effectiviteit preventief handelen. Zo 
is bijvoorbeeld bekend dat er bij huiselijk geweld 
sprake is van intergenerationele overdracht, 
en dus voorspelbaar is wanneer de kans op 
huiselijk geweld groter is. Ook is er steeds meer 
bekendheid over het effect van ingezette 
preventieprogramma’s.

Dezelfde taal spreken
Gemeenten en jeugdhulpaanbieders hebben 
een eigen rol en verantwoordelijkheid in 
het jeugdhulpstelsel. Om succesvol samen 
te werken is het belangrijk dat gemeenten 
en aanbieders dezelfde taal spreken. Op die 
manier wordt duidelijk wat er wel en wat er niet 
gedaan wordt. Dezelfde taal spreken is nodig 
om de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor jeugdhulp vorm en inhoud te geven.

Een goed instrument om dezelfde taal te 
spreken is het Classificatiesysteem voor de 
Aard van Problematiek van Jeugd (CAP-J), 
ontwikkeld door het Nederlands Jeugd Instituut 
(NJI). De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 
voeren samen met jeugdhulpaanbieders een 
pilot uit om CAP-J te introduceren. Het doel 
van de pilot is om een eenduidige taal tussen 
gemeente en aanbieders te spreken, het te 
bereiken resultaat SMART te formuleren en 
hier actief op te sturen zodat er niet onnodig 
jeugdhulp wordt geleverd. 

Effectiviteit van preventie
De gemeente Rotterdam heeft een onderzoek 
uitgevoerd naar de effectiviteit van preventie. 
Uit dit onderzoek bleek dat een van de 
belangrijkste factoren de ‘weerbaarheid’ van 
het kind is. Op basis van deze conclusie heeft 
de onderzoeker de gemeentelijke begroting 
geanalyseerd en kwam tot de conclusie 
dat slechts een fractie van het budget voor 
preventie werd besteed aan maatregelen om 
de weerbaarheid te vergroten. 

TIP: het NJI heeft een database van de effectiviteit 
van preventieprojecten

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:2362
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:2362
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies


8

Integraal werken
Eén van de doelstellingen van de transformatie zoals 
beschreven in de Memorie van toelichting van de Jeugdwet 
betreft de integrale hulp volgens het uitgangspunt ‘1 gezin, 1 
plan, 1 regisseur’. Dit uitgangspunt kan worden gerealiseerd 
door een betere samenwerking tussen de verschillende 
domeinen en ruimte voor innovatie.  Vaak wordt het 
uitgangspunt ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ gedwarsboomd 
doordat er knelpunten worden ervaren op het gebied van  
verantwoordelijkheid en privacy. Het is dan ook nodig om 
gezamenlijk het beoogde doel vast te stellen door het kind 
en het gezin centraal te stellen, boven het eigen specialisme 
te staan en goede afspraken te maken in de samenwerking 
tussen de verschillende partijen.

2.2. Huisartsen
Relatie met wijkteam
Huisartsen hebben een zelfstandige bevoegdheid om naar 
jeugdhulp te verwijzen. Wat gemeenten soms vergeten is dat 
de huisarts in veel gevallen al lang bij een gezin betrokken 
is, en daarmee zicht heeft op de ondersteuningsbehoefte 
van het gezin. Wat de huisarts echter niet altijd scherp op 
het netvlies heeft, is het door de gemeente ingekochte 
jeugdhulpaanbod en andere hulpvoorzieningen. Daarnaast 
kan de huisarts niet naar alle vormen van zorg verwijzen. 
Wanneer de huisarts constateert dat er sprake is van een 
bredere zorgvraag als gevolg van bijvoorbeeld schulden of 
een verslaving, is het meest wenselijk dat de hulp voor deze 
problemen in samenhang wordt geboden.

Door samenwerking tussen het wijkteam en de huisarts kan 
de rol van de huisarts versterkt worden. Het is nodig dat de 
betrokken partijen elkaars expertise benutten. Dit kan door:

• Concrete afspraken te maken wanneer betrokkenheid 
van het wijkteam een meerwaarde heeft voor het gezin, 
zoals bij meervoudige problematiek. 

• Inzichtelijk maken wat het jeugdhulpaanbod is. Dit moet 
eenvoudig raadpleegbaar zijn.

Praktijkondersteuners huisartsen
Steeds meer gemeenten werken met 
praktijkondersteuners huisartsen (POH) om 
invulling te geven aan de samenwerking tussen 
gemeente en huisarts. Uit onderzoek van het 
NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen 
en onderwijskundigen) blijkt dat, door de inzet 
van POH als spil tussen gemeente en huisartsen, 
kinderen de tijdig de juiste hulp krijgen zonder 
onnodig te worden doorverwezen.

Inzicht in kosten en resultaat 
Het versterken van de samenwerking met 
huisartsen en hen een erkend en wezenlijk 
onderdeel maken van het jeugdhulpstelsel, gaat 
niet zonder het gesprek aan te gaan over de 
effectiviteit van de verwijzing door de huisarts.  
Dit houdt in dat huisartsen zowel inzicht krijgen 
in de kosten als het resultaat van hun verwijzing. 
Onze ervaring is dat, wanneer hierover open en 
zonder oordeel het gesprek aan wordt gegaan, de 
huisartsen en POH’ers graag meer horen over de 
effectiviteit van jeugdhulp waarnaar zij verwijzen. 

Gemeenten krijgen wettelijke grond om te verkennen 
of een persoon kampt met multiproblematiek
Een terugkerend dilemma is het kunnen en mogen 
delen van persoonsgegevens tussen partijen wanneer 
sprake is van meervoudige problematiek bij kwetsbare 
inwoners en gezinnen.  

Om een goed beeld te krijgen van de problematiek 
rond een persoon is het vaak nodig persoonsgegevens 
uit meerdere domeinen bij elkaar te brengen. Minister 
Kajsa Ollongren van BZK schrijft aan de Tweede 
Kamer: ‘Daarbij is het nodig onderwerpen als werk en 
inkomensvraagstukken, gezondheid, zorg, schulden, 
veiligheid, huisvesting en onderwijs te verbinden.’ 
Daarnaast informeert ze de Tweede Kamer over 
voorziene wetswijziging rond gegevensuitwisseling 
en privacy in het sociaal domein, waarmee gemeenten 
vanuit privacywetgeving een wettelijke grondslag 
krijgen om de persoonsgegevens uit te kunnen wisselen.

Praktijkondersteuners huisartsen in de 
gemeente Uithoorn
De elf huisartspraktijken in de gemeente 
Uithoorn hebben gezamenlijk 30 uur per 
week een POH-GGZ jeugd, verdeeld over drie 
personen.  De gemeente Uithoorn betaalt de 
helft van de uren, de zorgverzekeraar de andere 
helft. De POH-GGZ vervult een belangrijke rol 
als spin in het web tussen de jeugdige, de eerste- 
en tweedelijnsvoorzieningen en het wijkteam. 
In de pilotfase is gebleken dat meer kinderen 
worden doorverwezen naar voorliggend 
veld of lichte enkelvoudige jeugdhulp dan 
specialistische jeugdhulp. Door verbeterde 
samenwerkingsafspraken is er een korte lijn 
met het wijkteam, waardoor bij meervoudige 
problematiek de jeugdige en het gezin snel 
worden doorgeleid naar het wijkteam voor een 
brede vraagverheldering en het bieden van 
hulp. Tot slot is gebleken dat door de POH te 
betrekken bij de beleidsontwikkeling zij goed 
in kaart kunnen brengen welke behoeftes en 
problemen er in de wijk spelen. 

https://www.programmasociaaldomein.nl/actueel/nieuws/2019/09/27/privacy-en-het-sociaal-domein
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Zij zien namelijk niet altijd wat er na hun verwijzing gebeurt. 
Dit helpt om de huisarts te overtuigen om gezamenlijk te 
zoeken naar de oplossing voor passende ondersteuning aan 
gezinnen en kinderen.

2.3. Gecertificeerde instelling
Rol van de gecertificeerde instelling 
De Gecertificeerde Instelling (GI) heeft een belangrijke rol bij het 
indiceren van jeugdhulp bij kinderbeschermingsmaatregelen 
of jeugdreclassering. In veel gevallen wordt de indruk gewekt 
dat de GI volledig autonoom is in haar beslissing. Dit ligt echter 
iets genuanceerder. 

In artikel 3.5 van de Jeugdwet (zie kader) wordt aangegeven dat 
zij wel bevoegd zijn om te bepalen wat nodig is, maar dat er ook 
een plicht is om dit af te stemmen met de gemeente. Ook is er 
in lid 3 van dit artikel een verplichting om deze samenwerking 
vast te leggen in een protocol. Argumenten als ‘ik mag geen 
informatie delen’ snijden dus geen hout. 

Deze wettelijke basis zorgt voor een doelbinding in het kader 
van de AVG, waardoor er recht is op informatie-uitwisseling. In 
het protocol kan de gemeente opnemen dat afstemming plaats 
vindt om te beoordelen of de juiste voorziening ingezet wordt 
en dat er ook voldoende rekening wordt gehouden met het 
lokale (voorliggende) aanbod.   Hierdoor kan de gemeente haar 
rol steviger verankeren en afdwingen dat er een zorgvuldige 
afweging wordt gemaakt waarbij ook een kostenafweging van 
de in te zetten zorg een rol speelt. 

Beheersen van kosten en resultaat 
De rol van de GI is primair gericht op het creëren van een veilige 
situatie voor het kind. Hiervoor kan jeugdhulp worden ingezet. 
Hierbij is het belangrijk om inzichtelijk te hebben wat het 
resultaat is van een specifiek instrument en de kwaliteit van een 
aanbieder. Het ontbreekt vaak aan een geobjectiveerd inzicht 
in de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulpinstrumenten. Wat 
waren de prestaties van aanbieder X in het verleden en wat 
was het effect van instrument Y? Als inkoper dient de gemeente 
de GI te faciliteren in het verkrijgen van deze informatie, zodat 
zij in staat zijn een betere en efficiëntere keuze te maken. 
Uiteindelijk zal dit ook leiden tot kostenbeheersing. In de 
samenwerkingsafspraken tussen gemeente en GI kunnen dit 
soort afspraken worden vastgelegd.  
 
De GI heeft niet altijd voldoende zicht op de lokale 
voorzieningen die een bijdrage kunnen leveren aan de inzet 
van jeugdhulp. Inzet van lokale ondersteuning en initiatieven 
kunnen de noodzaak van zwaardere zorg beperken. 

De GI moet gefaciliteerd worden in dit inzicht, zodat 
zij beter in staat zijn om de juiste keuzes te maken. 
Simpel overleg is hierbij al een tovermiddel!

Succesvolle samenwerking tussen GI en lokale 
wijkteams 
Het wijkteam en de GI staan vaak ver van elkaar. 
Uiteindelijk zijn ze samen verantwoordelijk voor 
het bieden van passende effectieve jeugdhulp. Een 
goede samenwerking is hiervoor essentieel. 

De meest eenvoudige oplossing om de 
samenwerking te verbeteren is het creëren van 
meer afstemmingsmomenten over jeugddossiers. 
Jeugdbeschermingstafels leveren een actieve 
bijdrage in de afstemming van dossiers. Ook 
fysieke huisvesting van GI-medewerkers binnen 
een wijkteam draagt bij aan de versterking van de 
samenwerking. Vaak zit het probleem in ‘onbekend 
maakt onbemind’. Door meer informeel contact en 
laagdrempelige afstemming wordt het wederzijds 
begrip verhoogd en de samenwerking versterkt. 

Het wijkteam kan een sleutel zijn voor het 
verminderen van de dwangtrajecten. Door een goed 
en adequaat aanbod vanuit het wijkteam kan onder 
de noemer van drang de inzet van dwang worden 
voorkomen. De uitvoering van drang is vaak belegd 
bij de GI of vindt plaats in nauwe samenwerking 
hiermee. Als het wijkteam de drang uitvoert is het 
noodzakelijk dat er voldoende vertrouwen is vanuit 
de GI dat deze dossiers naar behoren worden 
opgepakt.

Artikel 3.5 Jeugdwet 
1. De gecertificeerde instelling bepaalt of en, zo ja, welke 
jeugdhulp is aangewezen bij de uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. Zij 
overlegt hiertoe met het college van de gemeente waar de 
jeugdige zijn woonplaats heeft.
3. De gecertificeerde instelling en het college leggen de 
wijze van overleggen vast in een protocol.

Beter samenspel regio Haaglanden
De wijkteams in de regio Haaglanden staan op 
het punt om samen met de GI’s de pilot ‘Beter 
Samenspel’ breed in te bedden in het regionale 
jeugdhulpstelsel. Met Beter Samenspel wordt 
de focus gelegd op de samenwerking tussen 
de wijkteams en GI’s. Beter Samenspel heeft als 
uitgangspunten:

• De professionals van het Lokale Team blijven 
betrokken in het gezin zolang er zorg nodig is.
• Deze professionals gaan voorafgaand, tijdens 
en na de beschermingsmaatregel samenwerken 
met professionals van de GI’s  

Deze samenwerking heeft als doel kinderen 
duurzaam veilig op te laten groeien én de 
hoogste kwaliteit te bieden voor kinderen die 
hierin gevaar lopen. Het beoogde effect is dat 
het aantal crisisgezinnen daalt, minder zaken 
doorstromen naar het gedwongen kader en het 
terugdringen van recidive.
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2.4. Aanbieders
Tarieven en prikkels
Er worden verschillende inkoopmodellen toegepast. In 
eerste instantie financierden gemeenten vaak de producten, 
verbonden aan uren. Recent zijn meer gemeenten overgestapt 
op resultaatfinanciering. Ook zijn er gemeenten die een 
lumpsumfinanciering toepassen.

Los van welk inkoopmodel er wordt gekozen is het belangrijk 
om prikkels in te bouwen die bijdragen aan beheersing van de 
kosten. De bekostiging moet dus niet gericht zijn op het draaien 
van uren of genereren van omzet, maar op het zo efficiënt 
mogelijk bieden van jeugdhulp. Gemeenten kunnen dit doen 
door aanbieders financieel te belonen als zij een traject 
succesvol afronden. Daarnaast kunnen gemeenten bijvoorbeeld 
werken met een trajectprijs om op die manier de aanbieder te 
stimuleren het traject zo snel mogelijk af te ronden.

Zicht op het jeugdhulpstelsel betekent ook inzicht in het aanbod 
van de jeugdhulpaanbieder. Dit betekent ook transparantie 
over hoe de kosten zijn opgebouwd en beoordeling of het tarief 
hierbij passend is. Dit mes snijdt aan twee kanten, doordat 
beide partijen zich kunnen vinden in het realistische tarief.

AMvB Reële prijs voor de Wmo als format voor de Jeugdwet
Voor de dienstverlening vanuit de Wmo is de AMvB reëele prijs 
van toepassing. Voor de Hulp bij het huishouden is dit uitgewerkt 
in een rekenmodel. Dit format is ook toe te passen op de overige 
dienstverlening binnen de Wmo en zorgt voor een transparante 
tariefsopbouw waar rekening wordt gehouden met CAO lonen, 
reële overheadskosten en overige werkgeverslasten. Hierdoor 
ontstaat er een tarief waarvan de gemeente kan aantonen dat 
het een reëel tarief is. Deze methodiek sluit aan bij de oproep 
die in de Kamerbief van 7 november 2019 is opgenomen.  

Dit format is ook voor de Jeugdwet goed bruikbaar. Een 
dergelijke onderbouwing van de prijs voorkomt onnodige 
rechtszaken over tarieven of discussie tussen gemeenten en 
aanbieders die veelal via de media verlopen. 

Inzicht in  tarieven vraagt om transparantie vanuit 
zorgaanbieders en lef vanuit de gemeenten om zich te 
bemoeien met de bedrijfsvoering van de zorgorganisatie. Door 
gezamelijk het doel te stellen dat de jeugdhulp tegen een reële 
prijs wordt geleverd, is het voldoende legitiem om dit inzicht 
te krijgen en gezamenlijk vast te stellen wat reële prijzen zijn.

Controle
“Vertrouwen is goed, controle is beter”. Het ligt voor 
de hand dat aanbieders gecontroleerd worden door 
de gemeente. Toch staat dit in veel gemeenten nog in 
de kinderschoenen. De kans op fraude of fouten ligt 
echter op de loer in een business waarin miljoenen 
omgaan. Daarbij is elke euro die niet juist wordt 
besteed er één te veel, of dit nu opzettelijk gebeurt 
of niet.

Controleren heeft ook een preventieve werking. Als 
gemeenten het signaal afgeven dat ze aanbieders 
actief controleren, is de kans kleiner dat aanbieders 
frauderen. 

Lokale vs. regionale beheersing van het jeug-
dhulpstelsel
In paragraaf 1.1 ging het over de samenwerking 
tussen gemeenten. Op verschillende schaalgroottes 
wordt de jeugdhulp gezamelijk ingekocht, waarmee 
contracten kunnen worden afgesloten met 
voldoende volume en zo kan worden voldaan aan 
een dekkend jeugdhulpaanbod. Op regionaal niveau 
worden er transformatiedoelen gesteld met het idee 
dat de haalbaarheid hiervan wordt vergroot en het 
voor aanbieders duidelijk is wat van hen verwacht 
wordt. 

Tegelijkertijd kunnen gemeenten op lokaal niveau 
de transformatie soms beter realiseren. Het gaat 
dan bijvoorbeeld over investering in preventie, het 
voorliggende veld,  zelf lichte hulp verlenen, en de 
ambulante jeugdhulp mobiliseren om de hulp dicht 
bij aan gezinnen en jeugdigen te kunnen bieden. 

In de Tweede Kamerbrief trekt Minister de 
Jonge ook zijn conclusies over de regionale 
samenwerkingsverbanden. Hij wil de (boven)
regionale samenwerking formaliseren. Wanneer dit 
een ingreep is op de autonomie van de gemeenten 
zal in de uitwerking van deze maatregel moeten 
blijken of gemeenten hiermee lokaal het verschil 
kunnen maken en of dit een oplossing biedt om 
voldoende hun verantwoordelijkheid te nemen voor 
het bieden van goede jeugdhulp.

Zorgcowboys
Gemeenten hebben meer middelen tot 
hun beschikking dan ze soms beseffen. Een 
voorbeeld hiervan is openbare data van 
jaarrekeningen. Op basis van deze gegevens 
kan inzichtelijk worden gemaakt wat de omzet, 
winst en marges zijn bij aanbieders. Gemeenten 
kunnen op deze manier inventariseren 
welke partijen het zorggeld niet inzetten 
voor kinderen en ouders, maar zichzelf hier 
mee verrijken.  Verschillende gemeenten zijn 
inmiddels aan het onderzoeken om deze 
manier van controle te waarborgen in hun 
werkwijze en contracten. 
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De transformatieagenda van regiogemeenten moet daarom 
goed op elkaar afgestemd zijn, met voldoende oog voor 
lokale kansen en lokale onmogelijkheden. Beoordeel daarbij 
waar de regionale samenwerking echt een meerwaarde heeft, 
zoals in het efficiënt organiseren van de inkoop, beperken van 
administratieve lasten,  zorgdragen voor voldoende massa en 
het spreiden van financiële risico’s. 

Innoveren
Innovatie heeft altijd een aanleiding nodig. Niemand verandert 
om het veranderen zelf, maar wel omdat het beter of goedkoper 
kan. Gemeenten moeten daarom op innovatie sturen. Dit kan 
door hierover concrete afspraken te maken in de inkoop. Een 
andere manier om hierop te sturen is door innovatie onderdeel 
te maken van het gesprek tussen het wijkteam en de aanbieder. 
Op deze twee manieren wordt er zowel op organisatorisch  
niveau (contract) als op individueel niveau (gesprek) gestuurd 
op innovatie. 

Op het moment dat de gemeente zelf stuurt op innovatie zal er 
daadwerkelijk veranderd worden. 

2.5. Aangrenzende domeinen
Bij het beheersen van jeugdhulp zijn ook de aangrenzende 
domeinen van belang. Het gaat dan met name om 
Passend Onderwijs, de Wmo, Wet Langdurige Zorg en de 
Zorgverzekeringswet. De Jeugdwet wordt soms gezien als het 
allesomvattende kader om hulp te bieden. Gemeenten en de 
wijkteams moeten zich echter bewust zijn van de grenzen van 
de jeugdwet en de grenzen van aangrenzende domeinen. Door 
kennis te hebben over deze grenzen kan voorkomen worden 
dat er onterecht zorg wordt ingezet vanuit de Jeugdwet.  

De oplossing om de aangrenzende domeinen te 
beheersen wordt vaak gezocht in structuren. De vraag 
is echter of de oplossing daadwerkelijk gevonden 
wordt in het anders organiseren en inrichten van 
de samenwerking. Vaak is er onvoldoende kennis 
over de aangrenzende domeinen, waardoor er 
verwarring en onduidelijkheid ontstaat. Gemeenten 
zouden er daarom goed aan doen om het kennispeil 
van de wijkteams en de betrokken medewerkers 
bij de aangrenzende domeinen op gelijke hoogte 
te brengen. Op het moment dat er een grijs gebied 
is, zoals bij speltherapie, moet de gemeente een 
duidelijke lijn kiezen. 

Van globale indicatie naar diepgaande diagnose
Enkele gemeenten in het oosten van het land hadden 
hun toegang ingericht in de vorm van een globale 
inventarisatie van de problematiek waarna een 
indicatie werd afgegeven voor specialistische GGZ. 
De intensiteit en het aanbod werd bepaald door de 
specialistische GGZ-leverancier. 

Deze gemeenten hebben bij de inrichting van de 
indicatie een extra stap ingebouwd. Een onafhankelijke 
derde wordt bij vragen naar specialistische GGZ 
gevraagd een diepgaande analyse te maken. Hierbij is 
ook een psychiater betrokken zodat het behandelplan 
kan worden afgestemd op de behoefte van het kind. 
De uitvoering wordt uiteindelijk door de bestaande 
leveranciers uitgevoerd. Deze methodiek leidt tot 
kortere trajecten en in sommige gevallen helemaal 
niet tot een traject.

Uit deze aanpak blijkt dat een kleine aanpassing in het 
model, namelijk een extra investering aan de voorkant, 
kan leiden tot een substantiële afname van dure 
trajecten. 

Speltherapie
Een voorbeeld waarin de zorg vanuit 
verschillende wetten ingezet kan worden 
is speltherapie. Dit kan vanuit de Jeugdwet 
worden aangeboden, vanuit de Wet Passend 
Onderwijs om leerproblemen aan te pakken of 
het kan onderdeel uitmaken van de aanvullende 
verzekering ziektekosten. Speltherapie leent 
zich als onderwerp dan ook goed om een 
gemeentelijke lijn te bepalen om te voorkomen 
dat kinderen en ouders van het kastje naar de 
muur worden gestuurd. 
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3. AFRONDEND
In dit whitepaper hebben wij een aantal concrete handvatten 
en suggesties gedaan om daadwerkelijk te doen wat nodig is. 
Op deze manier is jeugdhulp zo ingericht dat het de financiële 
uitdagingen de baas is en de financiële kaders niet leidend zijn.  

Wij dagen gemeenten uit om in control te komen op jeugdhulp 
en daadwerkelijk te doen wat nodig is. Hierin zijn de volgende 
twee stappen te onderscheiden.

1. Om in control te komen moet worden samengewerkt met alle 
betrokken partijen. De eerste stap is dan ook het formuleren 
van een gezamenlijke opgave.

2.  De tweede stap is het concretiseren van de opgave. Hierbij 
kan gedacht worden aan:

• Het realiseren van een dashboard en de  
inrichting van de informatievoorziening.

• De inrichting van het wijkteam.
• De inkoop van jeugdhulp en het   

contractbeheer.
• Samenwerkingsafspraken met diverse partijen.
• Trainen en scholen van medewerkers. 
 
Over de auteurs 
Joris Bakker, Lennart Amersfoort en Pim de Glas zijn adviseur bij 
NCOD Sociaal Domein. Zij ondersteunen en adviseren diverse 
gemeenten bij de inrichting, beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering 
van het sociaal domein. 

Wilt u in contact komen naar aanleiding van dit whitepaper? Ga 
naar ncod.nl voor onze contactgegevens of bel ons op 
085-9020545.

https://www.ncod.nl
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