
Bijlage 2: aanvullende nieuwe maatregelen jeugd 

Aanvullende nieuwe maatregelen Jeugd Toelichting 2020 2021 

Inkoop Jeugd    

Pleegzorg onderhouden en werven Pleegouders voor pleegouders. NvP ondersteunt, Koffieclubjes, pleeggrootouderapp. Buddy’s. 
Themabijeenkomsten/trainingen voor pleegouders. Kans om nog meer te verbinden zodat de 
pleegzorgwerkers iets ontlast worden. 

X  

Investeren in preventie overeind houden Verstevigen, voor langere termijn resultaat. Dit ook monitoren en in kaart brengen wat de 
opbrengsten zijn. 
 

X  

Versoberen Jeugd    

Scheidingsproblematiek Steeds vaker zien we dat vooral de GI diverse vormen van mediation/parallel ouderschap inzet 
als jeugdhulp. Scheiding heeft uiteraard impact op de jeugdige, de vraag is of dit nog onder 
jeugdhulp valt of dat hier ook een verantwoordelijkheid ligt bij de betrokken ouders. 

 X 

Eigen bijdrage kinderopvang en bso Net als bij reguliere BSO en KDV ook bij de jeugdzorg variant vragen om een eigen bijdrage.   X 

Scherper definiëren jeugdhulp In de afgelopen jaren zien we steeds vaker casussen waarbij er discussie is of het wel of geen 
jeugdhulp is. Hierbij valt te denken aan scheidingsmediation, vaktherapie, kinderopvang, BSO 
 

 X 

Kwaliteit van zorg De kwaliteit van zorg hoeft niet altijd een 9 te zijn. Bepaalde integrale (gezins)problematiek 
kun je niet voorkomen of beter maken. Dan is het de vraag of nog forser inzetten op jeugdhulp 
voorzieningen of aanbod noodzakelijk is. Strikter kijken naar welke inzet (vorm, duur en 
omvang) voldoet. 

  

Governance    

Meer sturen op het voorkomen van dubbelingen in zorg We zien bij een aantal aanbieders dat zij meerdere vormen van zorg naast elkaar inzetten. Zo 
zien we dat een jeugdige naast JeugdzorgPlus ook GGZ-zorg krijgt. Incidenteel kan dit nodig 
zijn, maar niet op structurele basis. Dit vraagt nader onderzoek en wellicht meer sturing.  

X  

Versterking sturing vanuit het CJG Wanneer de opdracht aan het CJG wordt aangepast kan er meer sturing aan de voorkant en 
achterkant gegeven worden. Door het CJG aan de voorkant uren, product en duur mee te laten 
geven ontstaat er meer sturing. Daarnaast worden er veel verlengingen afgegeven. Wanneer 
het CJG meer stuurt op de verlengingen kan hier tevens een besparing plaats vinden.  

X  

Toegang    

Meer inzetten op zo thuis mogelijk De ambitie is om kinderen zo thuis mogelijk op te laten groeien. Inzetten op voorzieningen 
dichter bij huis en in de wijk. Ieder kind heeft het recht om zo normaal mogelijk op te groeien. 
Wanneer dit betekent dat minder jongeren gebruik maken van (dure) intramurale 
voorzieningen heeft dit ook een financieel component. 
Het professionaliseren van het doorbraakteam kan hierbij ook helpen: door individuele 

 X 



casuïstiek centraal te bespreken, uitvoerbare en controleerbare  doelen te omschrijven. 

Scherper definiëren of een zwerfjongere wel binnen de 
jeugdhulp valt 

De huidige definitie van zwerfjongere hoeft niet meteen te betekenen dat deze jongere ook 
automatisch onder jeugdhulp valt. Ook hier kan een bepaalde inzet van de jongere en de 
gezaghebbende ouders worden verwacht. Is er wel sprake van jeugdhulp, dan moet er aan de 
opvang ook behandeldoelen worden gekoppeld. 

 X 

Start zorg, alleen bij akkoord anders geen financiering Niet uitbetalen van zorg als er al gestart is zonder toestemming: steeds vaker zien we diverse 
light contracten die al gestart zijn zonder toestemming van de gemeente. Hier hangt een heel 
hoog tarief aan/kan binnen reguliere zorg of is geen jeugdhulp. Door echter al gestart te zijn 
levert dit discussie op tussen GI en gemeente. 
 

X  

Top 10 cliënten In 2019 zijn hebben we een analyse gedaan van de duurste cliënten in de aanpak mutli 
problem gezinnen. In 2020 bij de duurste cliënten dubbelingen in ondersteuning verminderen 
en gedurende de periode van hulp eerder tussentijds evalueren of ondersteuning kan worden 
afgeschaald.  

X  

Kritische blik Wet Langdurige Zorg De afgelopen jaren heeft de WLZ wegens bezuinigingen een terugtrekkende beweging 
gemaakt en criteria voor instroom aangescherpt. Zo komen kinderen jonger dan 8 niet langer 
in de WLZ. Een deel van de jeugdigen bij onze voormalige AWBZ aanbieders zijn grensgevallen 
tussen WLZ en jeugdwet. Dit zijn vaak cliënten die hun leven lang dure zorg nodig hebben en in 
de optiek van de gemeente vallen onder de WLZ. Het investeren in begeleiding bij de aanvraag 
van WLZ kan zorgen dat meer jeugdigen in de WLZ komen in plaats van de gemeentelijke 
jeugdhulp.  

  

X 

Beperken beschikkingsduur Tijdig om goed betrokken te zijn bij juiste zorg op juist moment. Beperken beschikkingsduur 
geeft meer prikkel tot verlengen, afschalen of beëindigen.  

X  

Inzetten van experts om te focussen op de juiste 
jeugdhulp 

Externe deskundigen betrekken bij GI dossiers om meer passende jeugdhulp in te zetten. 
 

X  

Geen vergoeding meer voor zorgtrajecten in het 
buitenland 

Uitgangspunt is dat zorg wordt geleverd door gecontracteerde aanbieders en dat zij voldoende 
maatwerk kunnen leveren om in te spelen op individuele vragen. Daarom accepteren wij geen 
verzoeken meer voor zorgtrajecten in het buitenland en worden deze niet langer vergoed. 

X  

    

 

 


