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BEVINDINGEN
 

108.000 inwoners
 

9,4% van jeugdigen maakt gebruik van jeugdhulp
 

BEREIK
 

weet dat gemeenten sinds 1 januari
2015 verantwoordelijk zijn voor de
jeugdhulp.

 

75% van gezinnen 
 

te vinden zijn op plekken waar kinderen al
zijn. Zoals school en kinderopvang. 

 

Positief dat J&G
coaches

 

bereikbaarheid J&G coaches is niet
optimaal. 

 

Toegankelijkheid en
telefonische

 

Inzet social media en
outreachend werken

 kan de toegankelijkheid van 
 jeugdhulp nog verder doen

toenemen.
 

BELEID
 

VERANTWOORDELIJKHEID
 Jeugdigen met jeugdhulp 

 hebben na 
 

de zorg gekregen
die ze eerder ook
kregen.

 

2015
 

18- 18+
 
team is een good
practice waarmee 

 één gezin, één plan, één regisseur 
 in de praktijk wordt gebracht.

 
Aansluiting jeugd en 

 
WMO

 
is 

 

Vertegenwoordigers van
 JEUGDHULP

 
roepen de 

 gemeente op 
 om reële tarieven te hanteren voor de

inkoop.
 Administratieve 

 

wordt unaniem als te hoog ervaren. 
 

LASTENDRUK
 

calamiteitenprotocol
 

GI's hebben 
 meer contact

met 
 

Een regionaal en lokaal
incidenten- en 

 

 gemeentelijke organisatie dan
voor 2015

 

Samenwerking
met Veilig

Thuis is soms
lastig 

 vanwege de wachtlijst
 

verbeterd. 
 



STURING
 

UITVOERING
 

van de raadsleden die 
reageerden op de 

 

Voor jeugdhulpprofessionals is
het niet zichtbaar hoe de
gemeenteraad opereert.

 

57% 
 enquête geeft aan behoefte te

hebben aan meer
sturingsmogelijkheden 
om hun controlerende taak ten
aanzien van jeugdhulp optimaal
uit te kunnen 
voeren.

 

Ten tijde van het
onderzoek is er een
nieuwe monitor voor
de transitie en

  transformatie van de
jeugdhulp ontwikkeld.

 

WAAR VALT WINST TE BEHALEN?
 

Organiseer de toegang
laagdrempelig en dicht bij de

burger
 

Investeer in meer
samenhang Wmo,

  Participatie, Jeugdhulp en
Onderwijs

 

Zorg dat Veilig Thuis doet wat
nodig is

 

Stuur als gemeenteraad
transparant op basis van

herleidbare consultatie van
het werkveld

 

Wees alert op zwakke
schakels in de jeugdhulp

keten
 

Met de afbouw van residentiële plaatsen
is niet evenredig geïnvesteerd in de
versterking van ambulante hulp en

collectieve voorzieningen om zwaardere
vragen te kunnen beantwoorden.

 

"we zijn er nog niet" 
 

Met betrekking tot de
transitie is men positief over

de samenwerking met de
gemeente. Maar, wordt er

ook gezegd: 
 

Aan vertegenwoordigers 
van jeugdhulpaanbieders is gevraagd naar de mate waarin zij

vinden dat de transitie en transformatie geslaagd zijn.
Daarnaast is om een rapportcijfer gevraagd per type jeugdhulp. 

 

Transformatie - 7
 Collectieve

voorzieningen - 7.1
 

Transitie - 5.9
 

CJG - 7.8
 Residentiële

 jeugdhulp - 6.3
 

Pleegzorg - 7
 Jeugd-GGZ - 6.3

 BPV - 6.6
 Ambulante 

 jeugdhulp - 6.4
 Gecertificeerde

instelling - 6.8
 


