
Verslag Regionale Raadsmarkt Jeugdzorg  

gehouden op 20 mei 2015 in Haarlem 
1 

VERSLAG VAN DE REGIONALE RAADSINFORMATIEMARKT ZUID-

KENNEMERLAND OVER DE STAND VAN ZAKEN UITVOERING 

JEUGDWETRAADSMARKT GEHOUDEN IN DE HET STEDELIJK GYMNASIUM TE 

HAARLEM OP 20 MEI 2015 VAN 19.00 – 22.30 UUR 

 

Voorzitter: de heer B. van Leeuwen, voorzitter commissie Samenleving Haarlem 

 

Presentatie en discussieleiders: de dames M. Bakker (gemeente Heemstede), C. van Liefland 

(gemeente Haarlem), J. Buurman (CJG Haarlem), H, van Noort (gemeente Haarlem), L. van der 

Bos (gemeente Haarlem), M. Knieriem (gemeente Haarlem), J. Nab (William Schrikker Groep 

WSG), M. Schraven (gemeente Haarlem) en de heer J. Schuurman (voorzitter Cliëntenraad 

WSG) 

 

Secretaris: mevrouw D. Taets van Amerongen 

 

Aanwezig: 

Raadsleden: 

 

Wethouders: 

 
Medewerkers aanbieders: 

 

 

Verslag: de heer G-J. Timmermans 

 

1. Opening 
 

De voorzitter heet alle aanwezigen om 19.00 uur van harte welkom. Hij bedankt de organiserende 

ambtenaren voor de voorbereiding en doet enkele huishoudelijke mededelingen. Na een plenaire 

inleiding worden vier discussiegroepen gehouden over vier verschillende thema’s: de toegang tot de 

zorg, veilig thuis en crisisinterventie, de wijze van verantwoording en administratie, cliëntparticipatie. 

Het is de bedoeling dat alle deelnemers een sessie van elke discussiegroep bijwonen. Elke sessie duurt 

een half uur. Na afloop van de sessies is er een afsluitende borrel. Hij wenst iedereen een vruchtbare 

bijeenkomst toe. 

 

2. Presentatie Marijke Bakker en Chantal van Liefland over de stand van zaken rond de 

uitvoering van de Jeugdwet in Zuid-Kennemerland 

 
Tot 2015 hadden gemeenten al taken op het gebied van algemene en specifieke preventieve jeugdzorg. 

In 2015 zijn daar in drie tranches nieuwe taken bijgekomen. De eerste tranche is de jeugd- en 

opvoedhulp (1e tranche), de begeleiding, behandeling en het (kortdurend) verblijf (2e tranche en de 

Jeugd GGZ en Dyslexiezorg (3
e
 tranche). De tweede tranche is de zorg die voorheen via de Awbz 

verliep. Voor beide tranches verloopt  de De toegang  verloopt via de CJG’s en (huis)artsen. De derde 

tranche viel voorheen onder de zorgverzekeraars: de jeugd GGZ en dyslexiezorg. Ook daar verloopt 

de toegang via CJG en artsen. De vierde tranche omvat  

Voor de jeugdreclassering, de jeugdbescherming en Jeugdzorg Plus (onderdelen van de 1
e
 tranche), 

waarvoor verloopt  de toegang loopt via de rechter en de Raad voor Kinderbescherming, waarbij 

medisch specialisten en CJG’s wel een rol kunnen spelen. 

 

In 20132 zijn in de regio al de volgende uitgangspunten vastgesteld in de nota Zorg voor Jeugd: 

 Het optimaal benutten van de kracht van ouders, jongeren en hun sociale omgeving. 

 Ondersteunen in plaats van overnemen. 

 Hulp inzetten in de directe leefomgeving door meer inzet op ambulante zorg en pleegzorg en 

vermindering van residentiële zorg. Eén regisseur per gezin. 
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 Wel aansturen op vermindering van specialistische hulp, maar waar nodig die specialistische hulp 

wel eerder inzetten om escalatie te voorkomen. 

  

Bij de inkoop van de zorg is men uitgegaan van een onderhandse aanbesteding bij de bestaande 

aanbieders. Gekozen is voor regionale samenwerking en regionale inkoop, waarbij zodat zoveel 

mogelijk aansluiting gezocht werdaangesloten kon worden bij de bestaande verzorgingsgebieden van 

de aanbieders. Dit alles om een zachte landing mogelijk te maken.  

De overeenkomsten tussen gemeenten en aanbieders zijn afgesloten voor een periode van twee jaar 

met – voor de gemeenten - een optie voor verlenging van tweemaal ééeen jaar.  

 

De korting op het budget dat de gemeenten van het Rijk ontvangen,  bedraagt Oover een periode van 

drie jaar moet een korting van 15% gerealiseerd zijn. Dieze wordt gefaseerd doorgevoerd, voor 2015 

hebben de gemeentenis een korting van 7% doorgevoerd.  

 

De gemeenten hebben Er zijn ook kwaliteitseisen gesteld aan het aanbod en aan de aanbieder. 

Daarnaast zijn ook administratieve eisen gesteld., die onder meer te maken hebben met de 

administratieve verplichtingen. Het geheel aan afspraken is gericht geweest op de zorgvuldige 

overgang (transitie) op 1 januari 2015.  Op 1 januari was alles gereed voor de transitie, maar dDe 

transformatie is een doorlopend proces. 

 

In de uitgebreide presentatie die aan alle deelnemers zal worden toegezonden en die ook als bijlage bij 

dit verslag is opgenomen, staan de percelen voor de inkoop allemaal benoemd en ook het verloop van 

het inkoopproces in 2014. Ook staan daar gegevens per gemeente en aanbieder. Het inkoopproces 

heeft een grote hoeveelheid contracten per gemeente opgeleverd. Over het gehele veld, inclusief de 

contracten met vrijgevestigden voor de jeugd Ggz en Dyslexiezorg.  gaat het om meer dan honderd 

contracten per gemeente.  

De contracten met de instellingen zijn Maar het is gelukt om die per 31 oktober 2014 ondertekend te 

hebben. De contractering van n met de heelzeer  specialistische zorgaanbieders verloopt is via de VNG 

verlopen. In geval een jeugdige uit een, waarbij de gemeente gebruik maakt van deze landelijk 

ingekochte zorg, ontvangt de gemeente waar de jeugdige woont (woonplaatsbeginsel) n de rekening 

betalen voor cliënten uit de eigen gemeente. Ook daarvan deze aanbieders vindt men een overzicht in 

de volledige presentatie. 

 

Verder is er in 2014 nog veel meer voorbereidend werk verricht, bijvoorbeeld voor het onderbrengen 

van de Wmo-taak Veilig Thuis bij één organisatie. Deze taak wordt in 2015 op basis van een 

overeenkomst – in samenwerking – uitgevoerd door de Stichting Kontext (Steunpunt Huiselijk 

Geweld) en de Jeugd- en Gezinsbeschermers (Advies- en meldpunt kindermishandeling). Voor de 

begeleiding van dit proces hebben de gemeenten Daarvoor is een kwartiermaker aangesteld. – L. van 

der Bos – die daarvoor met de huidige aanbieders Kontext en Kind- en Gezinsbeschermers (voorheen 

Bureau Jeugdzorg) afspraken moet maken.  

 

Ook is er veel werk verzet omin 2014  het gemeentelijk beleid nader uitgewerkt en zijn de 

verordeningen voorbereid en op tijd vastgesteld te krijgen. Ook dDaarbij is regionale afstemming 

gezocht.  

 

Van groot belang was ook het ontwikkelen van scholingsprogramma’s voor de medewerkers van 

CJG’s ter voorbereiding op alle nieuwe taken. Het is van belang dat zij hetzelfde afwegingskader 

hanteren voor het inschakelen van hulp. Verder is er een proef project opgezet met betrekking tot de 

een beschermingstafel. Hier treffen, onder voorzitterschap van de gemeente,  waar deskundigen met 

elkaar, en wordt waar mogelijk met de ouders, in gesprek gegaan over de mogelijkheden om drang  of 

toch dwang (onder toezicht stelling) in te zetten . m zo te bereiken dat men met drang in plaats van 

met dwang via een OTS moet gaan optreden. Voorafgaand aan een OTS vindt een gesprek aan de 

beschermtafel plaats.  Voor deze samenwerking isDaarvoor is gewerkt aan een regionaal een 

convenant opgesteld waarin om de rol van gemeenten en instellingen goed vast te leggenis vastgelegd. 

. Ook voor de wet op passend onderwijs zijn afspraken gemaakt over de aansluiting op de Jeugdwet. 
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Het contractmanagement is wordt zoveel mogelijk regionaal geregeldin regionale samenwerking 

uitgevoerd  om dubbelingen van gesprekken en verantwoordingen te voorkomen. Afhankelijk van de 

grootte van de aanbieder worden er gespreken per maand, per twee maanden of per , kwartaal of 

halfjaar gevoerd over de voortgang. Voor het overige is veel van het lopende werk een voortzetting 

van al datgene wat in werking is gezet. Voor de eerste tranche hebben de gemeenten in Zuid-

Kennemerlandzijn solidariteitsafspraken gemaakt. 

 

In het eerste kwartaal van dit jaar jaar zijn de eerste ervaringen opgedaan.heeft iedereen in de praktijk 

moeten aftasten hoe alle afspraken zouden werken. Dat is kenmerkend voor de implementatiefase van 

nieuwe wetgeving. Met trots heeft menWe  kunnen constateren dat de beloofde continuïteit van de 

zorg inderdaad heeft plaatsgevonden. Helaas bleken Veel de aangeleverde cliëntgegevens bleken niet 

altijd juist of volledigte kloppen, maar de gemeenten krijgen nu een steeds scherper beeld van de 

zorgcliënten. De gemeenten doen hun uiterste best om de administratieve lasten voor de aanbieders te 

beperken. Dit laat onverlet dat er , maar er treden wel verschillen zijn tussen gemeenten op vanwege 

verschil in afspraken met deo.a. met betrekking tot het werkproces vanuit het  CJG’’s overen het 

afgeven van  zorgbeschikkingen.  

 

Een belangrijk aandachtspunt vormt de privacy, waar een veegwet voor in voorbereiding is om te 

regelen welke gegevens de gemeente nodig heeft om tot goede declaratieprocedures te komen. Dat is 

Iin het eerste kwartaal is hier veel aandacht naar uit gegaan.een voortdurende zoektocht geweest. 

Verder is er veel casuïstiek over grensgevallen of iets een cliënt onder  de WLZ of onder de Jeugdwet 

valt. Over dat soort kwesties situaties vindt frequent overleg plaats is bijna dagelijks wel een gesprek 

met heteen CJG.  

 

Ook oOver de ouderbijdragen blijft is nog veel onzekerheid. Landelijk zijn er verschillen: Dde ene 

gemeente heeft besloten die niet te innencasseren, andere gemeenten hebben de inningcassering 

opgeschort. Naar vverwachting komt daarover na het zomerreces meer duidelijkheid vanuit Den Haag.  

 

In onzedeze regio lijkt het mee te vallen met het Pgb-dramade problemen rondom het Pgb. Er zijn wel 

incidentensituaties bekend, maar dat lijkenzijn uitzonderingen te zijn, al kosten ze wel veel aandacht. 

Als een Ppgb door de SVB niet wordtis uitbetaald aan de zorgaanbieder, terwijl de gemeente daar wel 

al het geld voor heeft geparkeerd overgemaakt aanbij de SVB, blijft de gemeente pogingen doen om 

de SVB per telefoon bestokentot betaling aan te zetten. 

 

Ook doen zich wel problemen voor metRondom de toepassing van het woonplaatsbeginsel, ontstaat 

vooral onduidelijkheid in gevallen met gescheiden ouders. Verhuizingen van cliënten worden ook nog 

niet optimaal verwerkt.  

Geconstateerd wordt dat Eer isin het eerste kwartaal weinig vraaguitval geweest. De beweging van 

dwang naar drang lijkt volgens verwachting te verlopen. En er is ook een verschuiving van residentiële 

zorg naar goedkopere pleegzorg te zien, waarbij wel zorgvuldig bij elk kind gekeken wordt naar de 

meest geschikte vormen van zorg.  

 

Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar vallen cliënten niet meer onder de Jeugdwet, maar voor wat 

betreft de GGZ-zorg onder de Zorgverkeringswet. Dat veroorzaakt een nieuwe knip in de 

zorgverlening, waarover met zorgverzekeraars tot nu toe lastig afspraken te maken zijn. Dat is een 

aandachtspunt. Waar een integraal loket is ingevoerd, verloopt het wat soepeler. Verlengde jeugdzorg 

is maar beperkt mogelijk vanwege de gemaakte volumeafspraken. Op dat punt moeten nog slagen 

gemaakt worden. 

 

Over de hele linie zijn er weinig formele klachten gekomen. Maar het is nog te vroeg om te zeggen dat 

er geen knelpunten zijn. Voor sommige aanbieders zullen die zich vast aandienen. Wel kan men 

zeggen dat het geholpen heeft dat de voorbereidingen tijdig in gang zijn gezet. 

 

3. De discussiegroepen 
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Voor elke discussiegroep zijn vooraf factsheets per mail verstuurd die als bijlagen bij dit verslag 

kunnen worden gebruikt. 

 

 De toegang 

Gespreksleiders: Jeannette Buurman (CJG Haarlem) en Hanneke van Noort (gemeente 

Haarlem) 
 

Jeannette Buurman vertelt stelt dat de gemeenten vorig jaar al vrij vlug in de gaten kregen dat er voor 

de toegang tot de jeugdzorg bij de decentralisatie een balans gevonden moest worden tussen lokaal 

maatwerk dicht bij de burgers aanbieders en enige afstemming in de regio over de uitgangspunten bij 

verwijzing. In elke gemeente is het CJG op onderdelen net iets anders ingericht, maar iedereen die kan 

verwijzen naar specialistisch zorg hanteert hetzelfde afwegingskader dat in samenspraak met de 

verwijzers en aanbieders is opgesteld. Alleen wanneer iedereen hetzelfde kader hanteert, vallen de 

doelstellingen van de transitie waar te maken. De uitgangspunten zijn systematisch in het 

afwegingskader verwerkt. Elke beroepsgroep heeft dat afwegingskader op zijn eigen manier in de 

beroepspraktijk verwerkt. Hierover  zijn verschillende vragen. Of er wel sprake is van 1 gezin, 1 plan. 

Of niet iedereen zijn eigen plan trekt bij het hanteren van het afwegingskader. Wat de rol is van het 

sociale wijkteam.  

 

Een huisarts merkt op dat daardoor het principe van een regisseur per gezin doorbroken wordt. Hij ziet 

een spanningsveld optreden tussen enerzijds het eigen recht van huisartsen om door te verwijzen als 

zij dat nodig achten en anderzijds de invoering van een afwegingskader dat door iedere beroepsgroep 

weer anders gehanteerd wordt. Hij had verwacht dat de sociale wijkteams een grotere rol zouden 

spelen en voorziet nu alleen maar meer bureaucratie en competentiestrijd. Hij vraagt of het allemaal 

niet een stuk eenvoudiger kan. 

 

Jeannette Buurman merkt op dat de CJG’s en de wijkteams juist samen optrekken. Zij ziet een 

belangrijke vereenvoudiging in het feit dat nu zichtbaar is wie in dit brede veld inzetbaar is. In 

samenspraak met de cliënt kan bepaald worden welke vertrouwde zorgverlener zorgt voor de 

doorgeleiding naar specialistische zorg zonder dat een externe onafhankelijke organisatie daar een 

afweging over moet maken. Dat maakt volgens haar de zaken een stuk eenvoudiger. Die zorgverlener 

gaat pas overleggen met anderen als hij niet helemaal zeker is van zijn zaak. Een huisarts heeft over 

het algemeen geen tijd om een brede afweging te maken omdat jeugdzorg maar een deel is van zijn 

praktijk. Dan kan het uitkomst bieden als hij na het gesprek met zijn patiënt ook nog een andere expert 

van CJG of jeugdarts kan consulteren om tot een betere motivering te komen. 

 

Iemand vraagt of er al iets bekend is over de verwachte preventieve werking van deze aanpak en hoe 

de zorgaanbieders overeind kunnen blijven bij een afnemende vraag naar specialistische zorg. 

 

Hanneke van Noort zegt dat dit beleid ervoor moet zorgen dat er sneller generalistische zorg wordt 

geleverd en minder specialistische zorg nodig is .zich wel een dalende tendens aftekent. De 

zorgaanbieders hebben al sinds 2013 kunnen anticiperen op deze ontwikkeling en verschuivingen 

binnen hun aanbod aangebracht, door bijvoorbeeld meer generalistische zorg aan te bieden en kennis 

te bundelen via teams van CJG-coaches in aanloop naar de inhoudelijke transformatie die ook nog 

haar beslag moet krijgen. 

 

Een deelnemer vraagt hoe het gaat met de regiefunctie en of die overeind blijft als een casus snel 

geëscaleerd moet worden naar andere aanbieders. 

 

Hanneke van Noort merkt op dat het CJG zowel een functie heeft voor de toegang als voor advies. Dat 

vergt een I&A-team met voldoende kennis in huis om goede inschattingen te maken van de 

zorgbehoefte. Als er een pakket aan interventies nodig is, ligt de regiefunctie bij de CJG-coach. Men 

stapt wel af van het idee dat de regisseur een CJG-coach moet zijn en kijkt nu veel meer per geval wie 

daar de meest geschikte regisseur voor zou zijn. Maar in elk geval wordt een regisseur aangesteld. Dat 

is allemaal nog in ontwikkeling. 
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Een vrijgevestigde zorgverlener wijst op het belang van vroegtijdige onderkenning van de werkelijke 

behoefte aan zorg. De teams moeten meteen kunnen beoordelen of een zwaardere vorm van zorg 

nodig is en dan niet eerst proberen of lichtere vormen wellicht aanslaan. 

 

Een deelnemer vraagt hoe men omgaat met de grote groep probleemkinderen wier ouders niet vanzelf 

komen met een hulpvraag of die niet wensen mee te werken aan een zorgtraject. 

 

Hanneke van Noort zegt dat daarvoor de inbedding in scholen en wijken van groot belang is. Er 

komen steeds meer CJG-coaches op scholen en elke school heeft een aanspreekpunt om zorgen aan 

door te geven. Er zijn ook afspraken gemaakt over gevallen waarin kinderen in een andere gemeente 

dan hun woonplaats op school zitten. Als ouders niet willen meewerken, kan er een moment komen 

dat dwang geboden is.  

 

Een medewerkster van de Brijderstichting wijst op het grote belang van vroegtijdige onderkenning van 

een verslaving. Tot voor kort speelde de huisarts daarin de belangrijkste rol, maar zij hoopt dat de 

teams ook daar op geschoold zijn. Er zijn jongeren die niet van experimenteel gebruik afkomen en dan 

is tijdig ingrijpen geboden. Maar zij zijn ook meesters is het verbergen van zulke omstandigheden en 

zij heeft ook wel meegemaakt dat jongeren zeiden al door een CJG verwezen te zijn naar hulp en daar 

op te wachten. 

 

Hanneke van Noort zegt het probleem te onderkennen. Zij ziet het als een kans van deze tijd dat men 

nu de nodige kennis aan de voorkant bij de wijkteams kan inbrengen. Bij de CJG’s is het beleid om de 

jongeren met hun ouders in gesprek te brengen met de zorgaanbieders om te voorkomen dat er niet 

goed op elkaar afgestemde zorgbeloftes worden gedaan.  

 

 Veilig Thuis (waarbij meegenomen crisisinterventie) 

Gespreksleiders: Marijke Bakker (gemeente Heemstede) en Liesbeth van der Bos (gemeente 

Haarlem) 

 

Kwartiermaker Liesbeth van der Bos merkt geeft een korte inleiding op het onderwerp Veilig Thuis. 

op dat dDe gemeenten staan voor een dubbele opgave staan. Enerzijds moet er een regionaal Veilig 

Thuis gecreëerd worden, waarin het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt 

Huiselijk Geweld worden samengevoegd. Anderzijds moet er een permanente 24/7 crisisinterventie 

opgetuigd worden.  

Veilig Thuis is gehuisvest aan de Oostvest (locatie Stichting Kontext).  en eEr wordt hard gewerkt aan 

de integratie van de werkwijzen van twee oorspronkelijke stichtingen AMK (de Jeugd- en 

Gezinsbeschermers)  en SHG (Stichting Kontext) tot één samenhangende meldpuntwerkwijze en 

uiteindelijke tot één organisatie.  

Iedereen onderschrijft het belang van een integraal plan voor het hele gezin waar zichin situaties van 

huiselijk geweld en/of kindermishandeling voordoet. Er is dus een breed draagvlak voor de fusie.  

VT kan advies en ondersteuning bieden aan professionals en zelfmelders en waar nodig onderzoek 

doen om te achterhalen welke maatregelen nodig zijn. 

 

De crisisopvang was en is nog versnipperd met aparte regelingen voor verschillende crisissoorten. Dat 

heeft zijn voordelen omdat elke doelgroep een andere aanpak vraagt, maar enige afstemming was is 

wel wenselijk. Nu de verschillende middelen allemaal in handen van de gemeenten gekomen zijn, kan 

daar iets aan gedaan worden. Er wordt gestreefd naar ééeen integrale crisisdienst per 2016 voor 

jeugdigen van 0 tot 18 jaar.  

 

Voor zowel Veilig Thuis als voor de Integrale crisisdienst geldt dat deze Beide functies zijn bestemd 

voor de regio’s  IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer, in totaal dus voor negen 

gemeenten. 

 

Een deelnemer vraagt hoe jongeren terecht komen bij Veilig Thuis, 
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Marijke Bakker zegtAangegeven wordt dat er veel meldingen komen via de politie, instellingen, buren 

of scholen. Ook komt het wel voor dat iets oudere kinderen zelf bellen. Ook komt het voor dat 

kinderen op school of bij de politie melden dat ze niet meer naar huis willen. Veilig ThuisT is 

permanent bereikbaar, rechtstreeks tijdens kantooruren en buiten kantoortijd via de Kind- en Jeugd- en 

Gezinsbeschermers. Gebeld wordt via een landelijk nummer waar men aangeeft welke gemeente het 

betreft. Achtereenvolgens Daar moet men zeggen om welke gemeente het gaat en dan wordt men 

doorverbonden met Veilig Thuis in de betreffende regio. Daar wordt men in alle gevallen (24/7) 

persoonlijk een persoon die de betrokkene te woord kange staan.  

 

Iemand vraagt of er dwarsverbindingen zijn met het Veiligheidshuis, 

 

Marijke BakkerGeantwoordtwordt  zegt dat er wekelijks een casusoverleg is met de keten zorg en 

strafrecht. 

 

Een deelnemer vraagt of er ook een aanpak is om herhaling van het geweldpatroon over een langere 

periode te voorkomen. 

 

Liesbeth van der Bos benadrukt dat Veilig Thuis zelf geen hulpverlener is, maar binnen de regio kijkt 

naar de meest geschikte aanbieder om in een specifiek geval een veiligheidsplan te maken en daar 

verder de regie over te voeren. Veilig Thuis probeert wel te achterhalen wat het patroon is en wat het 

onderliggende patroon probleem iszijn waar dat veiligheidsplan op gericht moet worden. In alle 

gevallen staat de veiligheid van het kind voorop en wordt het kind ook gehoord. Maar het blijft een 

lastige doelgroep waarin altijd wordt van geval tot geval bekeken moet worden op wie de hulp zich het 

beste het eerst kan richten. Kinderen zijn vaak erg loyaal aan (een van) hun ouders en hebben een 

overlevingsstrategie gevonden waar de hulpverlener rekening mee dient te houden. Het verschil met 

vroeger is dat het nu niet blijft bij advies, maar dat men meteen reageert op signalen van onveiligheid 

en de zorgen met het kind deelt. De hulp komt daardoor sneller en vollediger op gang. 

 

Een deelnemer vraagt of er een melding in de Verwijsindex opgenomen wordt. 

 

Liesbeth van der Bos zegt dat het regel is om dit meteen na een melding te doen, al was het maar om 

te kijken of er andere instellingen, bijvoorbeeld de Opvoedpoli, bij het betreffende gezin betrokken 

zijn.  

 

Een deelnemer vraagt of er nu ook al sneller contact gelegd wordt met een CJG-coach. Hij kreeg in het 

verleden vaak klachten van scholen dat er na een melding bij het AMK niets leek te gebeuren, terwijl 

het kind in kwestie zichtbaar achteruitging. Als hij dan wel eens navraag deed, stuitte hij op een muur 

van privacybescherming en de opmerking dat het onderzoek gaande was. Hij denkt dat het belangrijk 

is ook goed verwachtingsmanagement te voeren. 

 

Liesbeth van der Bos zegt dat gedegen onderzoek van belang blijft, maar dat er nu wel meer ruimte 

komt voor sneller optreden en het zetten van vertrouwenwekkende stappen. Zo wordt eEr wordt bij 

acuut onveilige situaties al veel eerder ambulante spoedhulp ingezet. De regel is dat binnen twee 

dagen na een melding een casus belegd is bij een medewerker. Ook dat is maatwerk omdat er dagelijks 

via de politie veel meldingen binnenkomen die niet per definitie een zaak van kindermishandeling 

zijn. Daarom wordt er ook dagelijks middels triage beoordeeld op welke gevallen en met welke 

prioriteit actie moet worden ondernomen. Sommige gevallen kunnen rechtstreeks doorverwezen 

worden naar een CJG, andere vragen directe actie. Er is een goede relatie met het CJG men men loopt 

dagelijks bij elkaar binnen om zaken op elkaar af te stemmen. Maar het CJG is niet de enige partner 

naar wie doorverwezen wordt. 

 

 De wijze van verantwoording en administratie 

Gespreksleiders: Chantal van Liefland (gemeente Haarlem) en Melanie Knieriem (gemeente 

Haarlem) 
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Melanie Knieriem merkt op dat voor de meeste aanbieders de grootste verandering op het gebied van 

facturatie is dat men nu met veel meer financiers te maken heeft. Dat betekent veel extra werk voor de 

meeste aanbieders. Landelijk bestond er voor de declaratie bij zorgverzekeraars al het Vecozo-

systeem. Sinds 1 januari jl. is  en het GGK daarbij gekomen om een factuur bij de juiste gemeente te 

doen belanden. Bij de inkoop van jeugdzorg heeft elke gemeente haar eigen afspraken gemaakt voor 

de te hanteren codes bij de declaratie van ingekochte producten. Daar zaten vaak grote verschillen 

tussen en daarom wordt nu gewerkt aan een landelijke regeling van codes.Haarlem heeft wel met de 

regio gelijke productcodes  afgesproken om de administratieve lasten van de aanbieders hierop te 

verkleinen. 

Een andere grote verandering is de invoering van het woonplaatsbeginsel. Dat is geen probleem 

zolang het kind en de ouders in dezelfde gemeente wonen. Maar bij scheidingen en verhuizingen moet 

nu nog handmatig uitgezocht worden hoe het precies in elkaar steekt, het is nog niet gelukt dat via ICT 

te automatiseren. Het GGK is pas in januari operationeel geworden, dus ICT-mensen hebben dat niet 

vooraf kunnen testen. Daar moet nu aan gewerkt worden. Ook het controleren of er een contract is met 

de betreffende aanbieder en of de juiste prijs gehanteerd is, moet nog handmatig gebeuren. Daarbij 

geldt ook de regel dat de gemeente geen cliëntendossiers in huis heeft, maar alleen controleert op BSN 

en woonplaats. Er is nog een landelijke discussie over de privacyregels en daar komt nog een veegwet 

voor. Het CBP heeft veel vragen gesteld over deze kwestie en de vrijgevestigde zorgverleners geven 

aan dat hun cliënten helemaal niet willen dat gegevens aan de gemeente verstrekt worden. Het CBP 

heeft laten weten te gaan handhaven op basis van het lopende onderzoek onder cliënten naar de 

omgang met privacy bij de sociale wijkteams. Dat maakt het voor gecertificeerde instellingen en 

hulpverleners lastig om te bepalen welke gegevens zij wel en niet kunnen aanleveren bij de gemeente, 

terwijl ze anderzijds een groot belang hebben bij tijdige en correcte betaling van hun facturen. 

Het wachten is op de landelijke ontwikkelingen. Over afzienbare tijd komt waarschijnlijk wel de 

mogelijkheid om te gaan werken met startzorgmeldingen naar de gemeente waarbij een aanbieder 

aangeeft dat hij met een bepaalde cliënt een zorgtraject ingaat zodat er op termijn een factuur te 

verwachten valt. De gemeente streeft ernaar de extra administratieve lasten voor de aanbieders zoveel 

mogelijk te beperken en niet voor elke cliënt een verwijzing of aanmelding te vragen en vertrouwt 

erop dat de aanbieders pas na een goede verwijsbrief overgaan tot behandeling. Voor het overige gaat 

men af op de kwartaalrapportages, zolang er geen goede regeling voor de startzorgmeldingen is. Die 

startzorgmeldingen geschieden in beginsel alleen op BSN en zijn dus anoniem. De BSN nummers 

worden in een run aangeboden aan het GBA ter controle of de betreffende nummers inderdaad met de 

gemeente verbonden zijn. Bij uitval kan men dan bij de betreffende aanbieder navragen waarom de 

factuur naar de gemeente in kwestie verzonden is. Dat alles blijft anoniem voor de gemeente. Dat geldt 

voor de cliënten die in de overgangsregeling zitten, maar ook voor nieuwe cliënten zal dat het geval 

zijn. Die zijn dan misschien wel bekend bij het CJG of een ander portal, maar dat zijn 

gegevensbestanden die niet toegankelijk zijn voor de gemeente. Daar werken bovendien mensen die 

gehouden zijn aan een beroepsgeheim. 

 

Een aanbieder merkt op dat het nu nog steeds een kwestie van aftasten blijft, met angst voor griezelige 

effecten. Een bijkomend probleem is dat men de software voortdurend moet aanpassen aan nieuwe 

eisen en codes. Dat betekent een grote verzwaring van de administratieve lasten. 

 

Een andere aanbieder wijst op de extra problemen die zich aandienen als een gezagdragende ouder 

buiten het gebied van de inkoopcombinatie woont. 

 

Chantal van Liefland stelt dat elke afwijkende casus ook weer helpt om vooruitgang te boeken. Zij ziet 

een grote verbetering op dat gebied sinds januari, toen sommige aanbieders nog volledige dossiers 

opstuurden naar de gemeente. Bovendien bleken toen ook nog eens veel eerder aangeleverde gegevens 

van het Rijk niet correct omdat er nooit geregistreerd was volgens het woonplaatsbeginsel.  

 

Een deelnemer merkt op dat men bij alle noodzaak van de bescherming van de privacy zich wel moet 

blijven realiseren dat de zaken werkbaar moeten blijven. De gemeente heeft nu eenmaal bepaalde 
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gegevens nodig en de gemeente heeft ook ervaring met het omgaan met privacygevoelige gegevens, 

bijvoorbeeld bij de sociale dienst. Ambtenaren hebben ook een geheimhoudingsplicht. 

Chantal van Liefland zegt dat het over en weer een kwestie van wennen zal blijven. In contacten met 

vrijgevestigden merkt zij dat het vertrouwen gaandeweg groeit als zaken goed uitgelegd worden. Aan 

de andere kant moet de gemeente ook rekening houden met het feit dat boekhoudkundige 

programma’s van veel zzp’ers nog niet berekend zijn op de afgesproken termijnen door nog even 

afwijkende oplossingen toe te staan. Zij ziet 2015 als een overgangsjaar en vindt het vooral belangrijk 

recht te doen aan de bedoeling van de hele operatie: goede zorg voor jeugdigen. Het valt echter niet te 

ontkennen dat er nu een extra administratieve last is. 

 

Een deelnemer merkt op dat het wel om een majeure stelselwijziging gaat en trekt een vergelijking 

met de wijzigingen in de bijstand die wel acht jaar gekost hebben om helemaal goed te landen. Dan 

zijn de perikelen in het eerste kwartaal marginaal en is het vooral van belang dat de zorg voor de 

kinderen gewoon doorgaat. 

 

Een aanbieder merkt op wel vertrouwen te hebben in het proces zoals het in deze regio geregeld is. 

 

Een aanbieder vraagt een beschermde omgeving in te richten waarbinnen gegevens kunnen worden 

uitgeleverd. Aanlevering per mail acht zij te riskant. De vraag is of Suwinet geschikt zou zijn. 

 

Melanie Knieriem zegt dat gekeken wordt naar veilige omgevingen als Suwinet om gegevens te 

versturen. In principe komt dit per september beschikbaar voor de gemeente. Het belangrijkste is 

echter de beperking van administratieve lasten en verantwoording. 

 

Een wethouder merkt op dat lokale politici de natuurlijke neiging hebben om alles te willen weten wat 

zich in hun gemeente afspeelt. Ook zij zullen zich moeten afvragen welke informatie echt nodig is om 

goed te verantwoorden en te sturen. Daar moeten goede afspraken over gemaakt worden zodat er een 

werkbare balans ontstaat. 

 

Een aanbieder merkt op dat de samenwerking tussen gemeenten in deze regio een aanzienlijke 

beperking van de verantwoordingslasten betekent ten opzichte van regio’s waar zulke afspraken 

bestaan en waar men zich in elke gemeente afzonderlijk moet komen verantwoorden. 

 

Een andere aanbieder sluit zich daarbij aan. De maandelijkse gesprekken helpen de organisaties bij het 

tussentijds oplossen van vragen en knelpunten. Hij ziet wel op tegen de tijdrovende inkooptrajecten en 

is blij dat er meerjarencontracten zijn afgesloten. Dat wekt vertrouwen en biedt de rust om aan 

innovatie te werken. 

   

 Ervaringen van cliënten en instellingen inclusief het omgaan met klachten 

Gespreksleiders: Janny Nab (William Schrikker Groep WSG), Johan Schuurman (voorzitter 

Cliëntenraad WSG) en Monique Schraven (gemeente Haarlem) 

 

Monique Schraven verwijst naar de factsheet waarin de wettelijke verplichtingen op het gebied van 

cliëntenparticipatie staan beschreven. Elke gemeente neemt dat weer op haar eigen manier op in de 

verordeningen. De vormgeving is verder primair een taak van de instellingen. Daarom is de landelijke 

WSG gevraagd hier te komen vertellen hoe dat daar geregeld is. 

 

Johan Schuurman zegt dat er bij de WSG al 14 jaar een cliëntenraad (CR) is die bestaat uit maximaal 

12 leden uit het hele land en eens per maand vergadert in Utrecht.  Het aantal leden kan nogal 

wisselen. De huidige cliëntenraad bestaat uit 6 leden. Van de leden wordt gevraagd zich niet te fixeren 

op hun eigen casus. Door te werken met eenvoudige taal en een goede sfeer te scheppen lukt het om 

constructief mee te denken met het beleid van de instelling. 

 

Janny Nab is ambassadeur cliëntenparticipatie bij de WSG. Dat is een landelijke werkende instelling 

voor jeugdbescherming en jeugdreclassering met 10.000 cliënten. Bij de cliënten of bij hun ouders is 



Verslag Regionale Raadsmarkt Jeugdzorg  

gehouden op 20 mei 2015 in Haarlem 
9 

sprake van een (verstandelijke) beperking. In deze regio heeft de WSG ongeveer 75 cliënten. Het zijn 

voor de gemeente dure cliënten. Daarnaast verleent de WSG ook pleegzorg. Als ambassadeur 

adviseert zij het bestuur en het management over het omgaan met klachten van cliënten, 

klanttevredenheidsonderzoek en zet zij participatiebijeenkomsten op.  

Een volgende stap is het organiseren van cliëntentafels, waarvoor een projectsubsidie is aangevraagd 

verleend door bij het ministerie van Veiligheid & Justitie,  in de verwachting dat daardoor een 

vermindering van het aantal opgelegde maatregelen zal optreden. De achterliggende gedachte is dat 

door het oor meer te luisteren te leggen bij de cliënten de zorg verbeterd kan worden. Op advies van de 

CR wordt ook een maatjesproject gestart. Bij de eerste bijeenkomsten in het land bleken ouders het 

heel bijzonder te vinden andere ouders met vergelijkbare omstandigheden te ontmoeten. In het 

algemeen loopt men immers niet te koop met het feit dat men te maken heeft met een 

jeugdbeschermingsmaatregel. Een uithuisplaatsing van een kind is voor alle betrokkenen een 

dramatische gebeurtenis. Het delen van ervaringen kan leiden tot minder gewelddadig verzet en zelfs 

samenwerking bij zulke ingrijpende gebeurtenissen. Die lijn wil WSG in Noord-Holland verder gaan 

ontwikkelen in samenwerking met De Jjeugd- en Ggezinsbeschermers die ook betrokken is bij 

voornoemde aanvraag .  

In aanvulling op de CR wil men komen tot een cliëntparticipatie nieuwe stijl en al veel eerder aan de 

cliënten vragen wat ze nodig hebben, zodat er methodieken komen die beter bij hun leefwereld 

aansluiten. Er is een jongerendag georganiseerd in het stadion in Utrecht waar via de jeugdreclassering 

voor geworven was. Er kwamen 75 jongeren op af die daar hun mening konden geven over de 

instelling. Zij gaven onder meer aan dat ze nog niet hun eigen behandelplan ooit een plan gelezen 

hadden omdat dat te moeilijk was. Daarop is een handig en leesbaar overzicht gemaakt met 5 punten 

van hun behandeling.van het beleidsplan. Dat is ook naar de jongeren teruggekoppeld, zodat ze weten 

dat er iets met hun adviezen gebeurt. Het moet geen vrijblijvende affaire zijn. 

Ook wil zij bekijken hoe gemeenten betrokken kunnen worden bij bijeenkomsten van cliënten. 

 

Johan Schuurman noemt een voorbeeld waarbij de CR geadviseerd heeft over de terminologie en de 

aanpak van een setje pictogrammen om het onderwerp vechtscheidingen bespreekbaar te maken bij de 

cliënten en hun ouders. Daarna is de set aangepast en weer opnieuw getest. Zo wordt er vaker gewerkt 

om te komen tot een aanpak waarmee de ouders en de cliënten beter begrijpen waarom een bepaalde 

maatregel wordt getroffen en hoe die wordt uitgevoerd. De CR adviseert ook over de begrijpelijkheid 

van de taal in brieven die naar ouders of cliënten verstuurd worden.  

Een probleem is dat cliënten heel erg verspreid zitten over het hele land en elkaar niet kennen. Dat 

maakt de representativiteit van de CR lastig omdat de leden hun achterban niet kennen. Daarom is 

men begonnen met het organiseren van cliëntbijeenkomsten. Daar was aanvankelijk nogal wat 

weerstand tegen vanwege angst voor vernielingen en onveilige situaties. Na lang aandringen van de 

CR is er toch een proef gedaan en die wordt nu over het hele land uitgerold. In de uitnodigingsbrieven 

was duidelijk aangegeven dat men zijn mening over de WSG mocht geven zonder risico op 

represailles. Dat heeft veel nuttige informatie opgeleverd. Een veelgehoorde klacht was dat cliënten 

men niet (tijdig) teruggebeld werden door de organisatie of de hulpverlener. Daarom is nu de regel 

gesteld dat er binnen 48 uur teruggebeld moet worden. Ook kwamen er veel opmerkingen over de 

bejegening en over het feit dat cliënten het niet mogen aangeven als het niet klikt met een 

hulpverlener. Er is nu meer aandacht voor matching en de consulenten wordt geadviseerd minder 

terughoudend te zijn over zichzelf zodat er ook een band kan ontstaan met een cliënt. 

  

Iemand vraagt of de gemeente ook bepaalde verwachtingen heeft over de cliëntenparticipatie bij 

aanbieders. 

 

Monique Schraven antwoordt dat binnen de transformatie ook een versterking van die participatie 

verwacht wordt, maar dat de gedachten daarover nog in ontwikkeling zijn en dat dit ook een 

samenspel is van aanbieders en gemeente. 

 

Iemand stelt de vraag hoe de WSG omgaat met klachten. 

 

Janny Nab antwoordt dat de WSG een eigen klachtenregeling heeft  zoals andere aanbieders, en dat 
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elke cliënt bij aanmelding een folder krijgt waarin nadrukkelijk gewezen wordt op het AKJ, het 

onafhankelijke Advies- en Klachtenbureau voor de Jeugdzorg. Bij voorkeur ziet de organisatie dat 

men zich rechtstreeks wendt tot de medewerker of diens leidinggevende, maar dat zal de cliënt niet 

altijd even gemakkelijk doen. Er is daarom ook een onafhankelijk klachtencommissie waar cliënten 

zich rechtstreeks toe kunnen wenden. Jaarlijks komen er ongeveer 25 klachten binnen langs die weg. 

Er is veel inzet op het vroegtijdig onderkennen van klachten. Ook als een klacht ongegrond is treedt de 

WSG op om het vertrouwen bij de cliënt te herstellen, want in de zorg is vertrouwen essentieel. 

 

4. Sluiting en borrel 

 

Voorzitter Bas van Leeuwen sluit de raadsmarkt om 22.10, bedankt alle deelnemers voor hun 

bijdragen en het Stedelijk Gymnasium voor de gastvrijheid en nodigt iedereen uit voor de afsluitende 

informele borrel. 


