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Hoeveel procent van de jeugdigen tot 17 jaar heeft 
het eerste halfjaar van 2018 gebruik gemaakt van 
jeugdzorg?

› A. 6%

› B. 8,5%

› C. 10% 

› D. 13%
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Is de gemeente verplicht om jeugdhulp te bieden?

› A. Ja, alleen als er uitspraak van de rechter ligt.

› B. Ja, gemeenten hebben voor alle kinderen een jeugdhulpplicht.

› C. Nee, gemeenten hebben beleidsvrijheid en kunnen zelf bepalen of 
ze hulp inzetten of op een andere manier ondersteunen.

› D. Nee, gemeenten hebben beleidsvrijheid. Als ouders echt hulp 
willen, kunnen ze altijd nog naar de huisarts. 
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Wat valt er onder jeugdhulp?

› A. jeugdhulp bestaat uit de jeugdgezondheidszorg, speciaal onderwijs, 
jeugd- en opvoedhulp, hulp en ondersteuning voor jongeren met een 
licht verstandelijke beperking en de jeugd-GGZ. 

› B. jeugdhulp bestaat uit jeugd- en opvoedhulp, hulp en ondersteuning 
voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en jeugd-ggz

› C. jeugdhulp bestaat uit jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, 
jeugd- en opvoedhulp, hulp en ondersteuning voor jongeren met een 
licht verstandelijke beperking en de niet gespecialiseerde jeugd-GGZ. 
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Blok 1. Inzicht in het jeugdveld

Jeugdbeleid is breder dan jeugdhulp 
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Voorbeeld: Manette
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Voorbeeld: Manette
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Moeder van Manette heeft veel stress vanwege 
schulden en een slechte relatie, door de stress is 

ze veel gaan drinken en verslaafd geraakt 

Vader van Manette is werkloos 
geworden, gefrustreerd en blijft 

hele dagen van huis weg vanwege 
onduidelijke redenen. 

De jongere broer van 
Manette wordt ook uit 
huis geplaatst in een 

ander pleeggezin 



Blok 2: het wettelijk kader voor 
gemeentelijk jeugdbeleid

Een poging tot overzicht



Hier wettenschema invoegen (nu pdf)
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Samenwerken is noodzaak

› Onderwijs

› Huisartsen, zorgverzekeraars

› Wonen, corporaties

› Veiligheidsketen 

› Bedrijfsleven

› burgers 
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3. Een pedagogische visie op 
jeugdbeleid

It takes a village to raise a child
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Jeugdbeleid draait vaak om risico’s en problemen , 
maar niet elk probleem is problematisch 

Normaal experimenteergedrag 

› Incidenteel gebruik alcohol, 
drugs)

› spijbelen
› twijfels over identiteit en/of 

toekomst
› problemen met uiterlijk
› Problemen met autoriteiten

Ernstige problemen

› Comazuipen, verslaving
› Stoornis in de identiteit
› Anorexia en boulimia
› Depressies, Suïcide, 

automutilatie
› Gedragsstoornis in 

groepsverband
› Schooluitval
› Delinquentie
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Ontwikkelings- en opvoedtaken
Globale 

leeftijd

Belangrijke milieus Voorbeelden van ‘normale 

problemen’/normaal gedrag

Voorbeelden van opvoedingsopgaven

 0-2 jaar Gezin,

kinderopvang

Voedingsproblemen, slaap-

problemen, scheidingsangst, 

angst voor vreemden, duisternis 

en geluiden

Soepele verzorging, signalen oppakken en 

erop reageren, beschikbaarheid, ruimte en 

steun geven

 2-4 jaar Gezin,

kinderopvang,

(voor)school

Angst voor vreemden, duisternis, 

geluiden, koppigheid, driftbuien, 

agressie, ongehoorzaamheid, 

druk gedrag/overactiviteit, niet 

zindelijk

Sensitiviteit voor verstandelijk niveau, 

positieve omgang, disciplinering. 

 5-12 jaar Gezin, school, peer 

group,

buitenschoolse opvang, 

verenigingen, internet

Ruzies, concentratieproblemen, 

laag prestatieniveau, 

schoolweigering; incidentele 

diefstal of vandalisme, 

ritualistisch gedrag

Ruimte voor omgang met leeftijdgenoten, 

goed onderwijs, betrokkenheid bij school 

en waardering voor schoolwerk, 

democratische en warme opvoedingsstijl, 

adequaat toezicht
 12-16 jaar Gezin, school, peer 

group, internet-

gemeenschappen, 

verenigingen, 

werkkring, diverse 

sociaal-culturele 

velden

Experimenten met alcohol en/of 

drugs, overmatig mediagebruik 

en gamen, twijfels over identiteit 

of toekomst, problemen met 

uiterlijk, problemen met gezag, 

incidenteel spijbelen

Steun bieden, leeftijdsadequate grenzen 

stellen en toezicht houden, begrip voor 

experimenten, voorbeeldfunctie vervullen, 

gaandeweg meer gelijkwaardige relatie 

aangaan

Bron: ###10-12-2018



Ontstaan van kwetsbaarheid

Risico- en beschermende factoren

18www.nji.nl   |   10-12-2018

risico’s en problemen
in de ontwikkeling van 
jongeren

beschermende
factoren voor een
positieve ontwikkeling
van jongeren
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Welke problemen zijn het meest voorkomend? 
Globale 

leeftijd

Belangrijke milieus Voorbeelden van ‘normale 

problemen’/normaal gedrag

Voorbeelden van opvoedingsopgaven

 0-2 jaar Gezin,

kinderopvang

Voedingsproblemen, slaap-

problemen, scheidingsangst, 

angst voor vreemden, duisternis 

en geluiden

Soepele verzorging, signalen oppakken en 

erop reageren, beschikbaarheid, ruimte en 

steun geven

 2-4 jaar Gezin,

kinderopvang,

(voor)school

Angst voor vreemden, duisternis, 

geluiden, koppigheid, driftbuien, 

agressie, ongehoorzaamheid, 

druk gedrag/overactiviteit, niet 

zindelijk

Sensitiviteit voor verstandelijk niveau, 

positieve omgang, disciplinering. 

 5-12 jaar Gezin, school, peer 

group,

buitenschoolse opvang, 

verenigingen, internet

Ruzies, concentratieproblemen, 

laag prestatieniveau, 

schoolweigering; incidentele 

diefstal of vandalisme, 

ritualistisch gedrag

Ruimte voor omgang met leeftijdgenoten, 

goed onderwijs, betrokkenheid bij school 

en waardering voor schoolwerk, 

democratische en warme opvoedingsstijl, 

adequaat toezicht
 12-16 jaar Gezin, school, peer 

group, internet-

gemeenschappen, 

verenigingen, 

werkkring, diverse 

sociaal-culturele 

velden

Experimenten met alcohol en/of 

drugs, overmatig mediagebruik 

en gamen, twijfels over identiteit 

of toekomst, problemen met 

uiterlijk, problemen met gezag, 

incidenteel spijbelen

Steun bieden, leeftijdsadequate grenzen 

stellen en toezicht houden, begrip voor 

experimenten, voorbeeldfunctie vervullen, 

gaandeweg meer gelijkwaardige relatie 

aangaan

Top 10 problemen (vlgs monitors)*

• Bang - Angststoornis
• Ongezond eten - overgewicht
• Experiment – middelenmisbruik
• Lastig - gedragsproblemen
• Druk – ADHD
• Spijbelen – school afhaken  (VSV)
• Pedagogische tik - mishandeling
• Dip – depressie
• Sociaal onhandig - autisme
• Opvoedingsonzeker – problemen 

* Excl. soc.-economische risicofactoren. Bron: De Wilde & Berg (2014)
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Wat weten we over de belangrijkste risicofactoren?
Globale 

leeftijd

Belangrijke milieus Voorbeelden van ‘normale 

problemen’/normaal gedrag

Voorbeelden van opvoedingsopgaven

 0-2 jaar Gezin,

kinderopvang

Voedingsproblemen, slaap-

problemen, scheidingsangst, 

angst voor vreemden, duisternis 

en geluiden

Soepele verzorging, signalen oppakken en 

erop reageren, beschikbaarheid, ruimte en 

steun geven

 2-4 jaar Gezin,

kinderopvang,

(voor)school

Angst voor vreemden, duisternis, 

geluiden, koppigheid, driftbuien, 

agressie, ongehoorzaamheid, 

druk gedrag/overactiviteit, niet 

zindelijk

Sensitiviteit voor verstandelijk niveau, 

positieve omgang, disciplinering. 

 5-12 jaar Gezin, school, peer 

group,

buitenschoolse opvang, 

verenigingen, internet

Ruzies, concentratieproblemen, 

laag prestatieniveau, 

schoolweigering; incidentele 

diefstal of vandalisme, 

ritualistisch gedrag

Ruimte voor omgang met leeftijdgenoten, 

goed onderwijs, betrokkenheid bij school 

en waardering voor schoolwerk, 

democratische en warme opvoedingsstijl, 

adequaat toezicht
 12-16 jaar Gezin, school, peer 

group, internet-

gemeenschappen, 

verenigingen, 

werkkring, diverse 

sociaal-culturele 

velden

Experimenten met alcohol en/of 

drugs, overmatig mediagebruik 

en gamen, twijfels over identiteit 

of toekomst, problemen met 

uiterlijk, problemen met gezag, 

incidenteel spijbelen

Steun bieden, leeftijdsadequate grenzen 

stellen en toezicht houden, begrip voor 

experimenten, voorbeeldfunctie vervullen, 

gaandeweg meer gelijkwaardige relatie 

aangaan

Top 10 problemen (vlgs monitors)*

• Bang - Angststoornis
• Ongezond eten - overgewicht
• Experiment – middelenmisbruik
• Lastig - gedragsproblemen
• Druk – ADHD
• Spijbelen – school afhaken  (VSV)
• Pedagogische tik - mishandeling
• Dip – depressie
• Sociaal onhandig - autisme
• Opvoedingsonzeker – problemen 

* Excl. soc.-economische risicofactoren. Bron: De Wilde & Berg (2014)

Risicofactoren

• Kind: manlijk geslacht
• Kind: moeilijk temperament
• Kind: gebrekkige competenties (o.a. leren)

• Gezin: problematiek ouder(s)
• Gezin: scheiding
• Gezin: slechte communicatiestijl

• Omgeving: armoede
• Omgeving: achterstandbuurt
• Omgeving: slecht contact ouders-school
• Omgeving: verkeerde vriendenkring
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Ontwikkelings- en opvoedtaken
Globale 

leeftijd

Belangrijke milieus Voorbeelden van ‘normale 

problemen’/normaal gedrag

Voorbeelden van opvoedingsopgaven

 0-2 jaar Gezin,

kinderopvang

Voedingsproblemen, slaap-

problemen, scheidingsangst, 

angst voor vreemden, duisternis 

en geluiden

Soepele verzorging, signalen oppakken en 

erop reageren, beschikbaarheid, ruimte en 

steun geven

 2-4 jaar Gezin,

kinderopvang,

(voor)school

Angst voor vreemden, duisternis, 

geluiden, koppigheid, driftbuien, 

agressie, ongehoorzaamheid, 

druk gedrag/overactiviteit, niet 

zindelijk

Sensitiviteit voor verstandelijk niveau, 

positieve omgang, disciplinering. 

 5-12 jaar Gezin, school, peer 

group,

buitenschoolse opvang, 

verenigingen, internet

Ruzies, concentratieproblemen, 

laag prestatieniveau, 

schoolweigering; incidentele 

diefstal of vandalisme, 

ritualistisch gedrag

Ruimte voor omgang met leeftijdgenoten, 

goed onderwijs, betrokkenheid bij school 

en waardering voor schoolwerk, 

democratische en warme opvoedingsstijl, 

adequaat toezicht
 12-16 jaar Gezin, school, peer 

group, internet-

gemeenschappen, 

verenigingen, 

werkkring, diverse 

sociaal-culturele 

velden

Experimenten met alcohol en/of 

drugs, overmatig mediagebruik 

en gamen, twijfels over identiteit 

of toekomst, problemen met 

uiterlijk, problemen met gezag, 

incidenteel spijbelen

Steun bieden, leeftijdsadequate grenzen 

stellen en toezicht houden, begrip voor 

experimenten, voorbeeldfunctie vervullen, 

gaandeweg meer gelijkwaardige relatie 

aangaan

Top 10 problemen (vlgs monitors)*

• Bang - Angststoornis
• Ongezond eten - overgewicht
• Experiment – middelenmisbruik
• Lastig - gedragsproblemen
• Druk – ADHD
• Spijbelen – school afhaken  (VSV)
• Pedagogische tik - mishandeling
• Dip – depressie
• Sociaal onhandig - autisme
• Opvoedingsonzeker – problemen 

* Excl. soc.-economische risicofactoren. Bron: De Wilde & Berg (2014)

Risicofactoren

• Kind: manlijk geslacht
• Kind: moeilijk temperament
• Kind: gebrekkige competenties (o.a. leren)

• Gezin: problematiek ouder(s)
• Gezin: scheiding
• Gezin: slechte communicatiestijl

• Omgeving: armoede
• Omgeving: achterstandbuurt
• Omgeving: slecht contact ouders-school
• Omgeving: verkeerde vriendenkring

Top 10 positieve factoren* 

• Erbij horen (sociale binding)
• Kansen om bijdrage te leveren 
• Prosociale normen
• Erkenning/waardering positief gedrag
• Steun van belangrijke volwassenen
• Constructieve tijdsbesteding
• Competenties (sociaal, emotion., gedrag)
• Cognitieve vaardigheden en schoolsucces
• Schoolmotivatie
• Positieve identiteit

* Excl. inh. kwaliteit onderwijs             Bron: Ince e.a., 2013, 2018

Bijvoorbeeld: perspectief 
probleemjongeren: terug 

naar school (VSV)
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4. Hoe grip te krijgen op 
jeugdbeleid?

Overzicht, inzicht en grip 
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Anders verantwoorden: drie vragen

› Aan welke maatschappelijke effecten werkt je gemeente? 

› Is de gemeente financieel in control?

› Levert de gemeente en de door haar betaalde 
instellingen kwaliteit voor de burger? 

› En op de achtergrond: rechtmatigheid, doelmatigheid, 
rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, staatssteun, e.d.
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Maatschappelijke resultaten: op welk niveau wilt u als 
raadslid sturen?  

24

Output 

outcome
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Opdracht maatschappelijke resultaten

1. Heeft jouw gemeente in beleidsplannen, 
verordeningen en inkoopdocumenten 
maatschappelijke resultaten 
geformuleerd? 

2. En hoe stuurt de gemeente op het 
concretiseren en behalen van die 
resultaten? 
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Financieel in control? 

Tekst gemeentelijke verordening

› “De wetgever heeft er voor gekozen om in de Participatiewet de 
zoektermijn verplicht te stellen voor de jongeren tot 27 jaar. Zij staan 
aan het begin van hun loopbaan en dienen hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. De regering benadrukt hiermee dat de 
jongere in zijn eigen inkomen moet voorzien. Hiermee wordt het 
activerende karakter van de Participatiewet benadrukt. Zij moeten 
inzien dat een beroep doen op de samenleving alleen bedoeld is voor 
mensen die het echt nodig hebben. Het past in de tijdgeest om 
mensen eerst op eigen kracht een oplossing voor zelfstandigheid te 
laten zoeken voordat de overheid hulp biedt.”
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Financieel in control? 

› Verlengde jeugdzorg houdt in dat een jeugdige vanwege 
het bereiken van de 18-jarige leeftijd eigenlijk geen 
aanspraak meer kan maken op de jeugdzorg, maar wij dit 
vanwege zijn of haar problematiek nog wel een tijdje in 
stand houden en financieren.

› De maatregel houdt in dat wij geen verlengde jeugdzorg 
meer inzetten. Er zijn gemeenten die dit al doen. Dat 
betekent dat als een cliënt 18 jaar wordt, hij/zij geen 
verblijfsindicatie meer krijgt. Dan moet hij/zij afhankelijk 
van de situatie naar de Wmo of Wlz.
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Financieel in control? 
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› HOOGEZAND De gemeente Midden-Groningen trekt een maand uit 
om de jeugdhulp door te lichten. Van de 2100 gezinnen die in 
Midden-Groningen een beroep doen op jeugdhulp, leggen 300 
gezinnen samen beslag op 70 % van het totale budget. Het doel van 
het onderzoek onder deze 300 gezinnen is inzicht te krijgen in de 
effectiviteit van de geboden hulp.

› Daarna gaat de gemeente met de betrokken gezinnen in gesprek om 
een nieuw plan op te stellen. De gemeente verwacht daardoor de 
kostenstijging van de jeugdhulp te beteugelen en meer passende hulp 
te kunnen verlenen. 



Opdracht: Financieel in control?

› Welke van de drie voorbeelden van ‘sturing op ‘financiën’ denk je dat 
het meest kansrijk is? En waarom? 
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Kwetsbare gezinnen vragen om integrale budgetten
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Kwaliteit voor de burger?  

Is de kwaliteit van de hulp aan burgers op orde? 

Analyse aanbestedingsdocumenten jeugd van 157 gemeenten:

• 459 verschillende kwaliteitseisen

• 12% zijn wettelijke eisen jeugdwet

• 88% zijn aanvullende gemeentelijke eisen. 

• 1 op 5 van deze eisen vragen om een administratieve taak. 

• Het gemiddelde aantal eisen per aanbestedingsdocument: 28 (min 

12, max 104) 

• Van de kwaliteitseisen is 82% gelabeld als ‘input’ en ‘throughput’ 

indicatoren, vaak onduidelijk hoe wordt gemonitord
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Kwaliteit voor de burger: verschillende soorten 
prestatie-indicatoren 

33

Output 

outcome
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Werken met outcome

› Doelrealisatie

› Uitval

› Clienttevredenheid 

› https://vimeo.com/264992487
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5 wachtlijsten en incidenten

Hoe ermee om te gaan als raad?
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Wachttijden horen er bij, wachtlijsten niet

› Over mensen die wachten op hulp wordt al vele jaren gesproken, niet alleen 
binnen de jeugdhulp.

› Er is altijd meer vraag naar hulp dan er zorg beschikbaar is. 

› Wachten hoort erbij en aanbieders ontwikkelen methoden om wachttijden 
vruchtbaar te maken, zoals overbruggingshulp en wachtlijstbemiddeling. 
Daarnaast kan wachten op hulp normaliserend werken, soms lossen 
problemen zich anders op.

› Je wilt alleen geen verergering of crisis in de hand werken.

› Naarmate hulp meer toegesneden moet zijn op individuele vragen en 
behoeften en meer integraal van karakter moet zijn, wordt de kans dat die 
hulp niet onmiddellijk en volledig beschikbaar is groter.

› En financiële tekorten helpen dan ook niet.

› Er zijn geen eenduidige definities en data beschikbaar, maakt zicht op aard 
en ernst problematiek lastig. Kan het beste regionaal worden opgepakt.

Een paar algemene noties
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Wachttijden horen er bij, wachtlijsten niet

› Wachttijden mogen geen perverse prikkel worden: het moet voor 
instellingen niet lonen om een wachttijd te creëren om zo extra 
budget binnen te halen. 

› Een wachtlijst slaat op een individuele instelling. Maar misschien kan 
een andere instelling ook de gewenste hulp bieden. Spreek de 
zorgaanbieders op hun collectieve verantwoordelijkheid. En spreek 
over burgers die op hulp wachten.

› Wachttijden hebben meerdere oorzaken: veranderende vraag, 
financiële problemen, geen goede match tussen zorgvraag en aanbod, 
slechte samenwerking, verkeerde interpretatie hulpvraag... Maak 
afspraken met aanbieders over kwantitatieve en kwalitatieve 
informatie, regionaal werkt het beste.

› Check of verwijzers en aanbieders goede afspraken hebben over 
triage (is probleem acuut of niet) en samenwerking over best 
passende hulp, overbruggingshulp e.d.

Valkuilen en tips
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Incidenten komen voor… 
de vraag is hoe je er van leert

› Een ernstig mishandeld of overleden kind is de nachtmerrie van ons 
allen… ook van de bestuurder die voor de burger verantwoordelijk 
wordt gehouden voor de hulp

› De vraag die elke bestuurder of politicus zich kan stellen is of elk 
ongeluk of incident voorkomen kan worden die het gevolg is van 
irrationeel menselijk handelen

› En hoe dan te reageren als zich een incident voordoet

› De ervaring leert dat meer regels en procedures niet leidt tot minder 
incidenten 

Hoe om te gaan met incidenten in de jeugdhulp
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Incidenten komen voor, de vraag is hoe je er van leert

› We stellen tien regels tegen de regelreflex voor. 

› 1. Burgers, professionals en politiek gaan niet op elkaars stoel zitten. Ieder pakt zijn rol. 

› 2. Partijen vormen zich een goed beeld van de kwaliteit van zowel de jeugdhulp met betrekking 
tot het incident, alsook van de jeugdhulp in het algemeen. 

› 3. De professionals en hun gemeenschap zijn bij een incident aan zet om aan ‘zelfonderzoek’ te 
doen. 

› 4. Omdat veel incidenten de samenwerking van partijen aangaan, vinden er serious case reviews 
plaats met betrokkenheid van relevante partijen. 

› 5. De lering die men uit een incident trekt kan hard zijn; dan moet er ook naar gehandeld worden. 

› 6. ‘Dat nooit meer’ kan niet. De kans op incidenten is niet tot nul te reduceren; bij risicobeheersing 
hoort ook risico-aanvaarding. 

› 7. Er moet ruimte zijn voor de conclusie dat er niets hoeft te veranderen. 

› 8. De politiek houdt het hoofd koel, toont empathie en ‘regentenmoed’: iedereen is gebaat bij 
goed leiderschap en afgewogen oordelen en aanbevelingen. 

› 9. Laat het schemergebied het daglicht verdragen. Beslissingen in de jeugdhulp zijn altijd 
omgeven met onzekerheden. Stelregel is: zorg voor openheid over die onzekerheden. 

› 10. Een nachtmerrie overkomt je alleen als je slaapt. Oefen geregeld met worst case scenario’s. Dat 
houdt de boel wakker. 

10 regels tegen de regelreflex
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Samenvattend: 

› 1 sturing op maatschappelijk doelen ipv financiering

› 2 niet sturen op incidenten, hoofdlijnen 

› 3 niet alleen op jeugdhulp, niet integraal (SD)

› 4 investeren in preventie 

› 5 weten waar je relevante informatie op kunt halen
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Meer weten? www.nji.nl

› www.nji.nl
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