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Samenvatting 

In het bestuursakkoord ‘samen aan de slag’ is afgesproken dat alle gemeenten in Nederland eind 2011 

minimaal één CJG hebben. Een CJG is een netwerk waar er laagdrempelig opvoed- en 

opgroeiondersteuning wordt aangeboden aan ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals. 

Het CJG moet de bestaande opvoed- en opgroeiondersteuning verbinden, verbeteren en versterken. 

 

In de periode juni - augustus 2011 onderzocht de Rekenkamercommissie Haarlem (RKC) de stand van 

zaken bij de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit onderzoek is uitgevoerd in 

samenwerking met de Algemene Rekenkamer en een dertigtal lokale rekenkamer(commissies)s. De 

resultaten zijn in een benchmarkonderzoek onderling vergeleken om zo mogelijk van elkaar te leren. 

In het onderzoek is een onderling afgestemde methodiek en vraagstelling gebruikt. De beperkte ruimte 

die er was voor gemeentelijke accenten heeft de RKC gebruikt voor beoordeling van de ondersteuning 

van zwerfjongeren vanuit het CJG en de aansluiting van het CJG op de (voorbereiding van de) 

transitie van de jeugdzorg. 

 

Het jeugdbeleid in Haarlem is preventief opgezet, gericht op alle jongeren. Uit de beschikbare 

gegevens blijkt geen bepaalde jeugdproblematiek, maar de gemeente heeft ook geen actueel integraal 

beeld van de situatie van de jeugd in Haarlem. Hierdoor zijn de problemen van de jeugd niet 

inzichtelijk en zijn er ook geen meetbare doelstellingen geformuleerd voor de hulpverlening vanuit het 

CJG. 

 

De oprichting van het CJG is in 2008 gestart vanuit een projectorganisatie en is voortvarend van start 

gegaan: de gemeente heeft medio 2011 vier CJG’s waarvan er twee een inloopfunctie hebben. De 

CJG’s zijn opgezet conform het basismodel CJG dat is afgesproken tussen de VNG en het Rijk. Via 

deze CJG’s worden jonge kinderen en hun ouders bereikt. Het blijkt echter dat jongeren en hun 

ouders/opvoeders nauwelijks worden bereikt met de huidige aanpak. Vanuit het CJG-jeugdbeleid is 

(nog) geen link gelegd met de opvang van zwerfjongeren. Deze hulpverlening wordt gecoördineerd 

vanuit de opvang van dak- en thuislozen.  

 

In Haarlem is er in CJG-verband brede samenwerking gerealiseerd. De gemeente werkt samen met de 

(kern)partners Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ 0-4 jaar); GGD Kennemerland (JGZ 4-19 

jaar); Bureau Jeugdzorg; Het Jeugdriagg; Kontext (aanbieder van maatschappelijk werk) en MEE 

Noordwest Holland (cliëntondersteuning aan mensen met een beperking/handicap). Al deze 

organisaties hebben een wekelijks spreekuur in één of meer CJG’s en/of zijn lid van het operationeel 

team dat binnen elk CJG functioneert. In de operationele teams moeten de korte lijnen worden 

versterkt, (leer)ervaringen worden gedeeld en wordt kennis uitgewisseld. Deze operationele teams zijn 

volgens de professionals effectieve structuren om te zorgen dat er in het zorgaanbod geen leemten zijn.  

 

De RKC stelt vast dat de gemeente de oprichting van de CJG’s proactief heeft opgepakt, maar – ook 

afgemeten aan het projectplan CJG - niet geheel op koers ligt. Op de terreinen samenwerking, 

communicatie en zorgcoördinatie zijn er procesafspraken gemaakt. Toch zijn eind 2011 nog niet alle 

voorzieningen gerealiseerd. Bijvoorbeeld is de aansluiting met jongerenwerk, met instellingen in de 

veiligheidsketen en met het primair onderwijs nog niet gerealiseerd. 

 

Om de effectiviteit van het CJG te meten is de landelijke basisset indicatoren afgesproken. Het CJG 

kan bij gebrek aan een gezamenlijk regionaal registratiesysteem de scores van Haarlem op deze set 

prestatie-indicatoren nog niet meten. De gemeente heeft nog geen objectieve gegevens over 

tevredenheid van ouders en opvoeders, over de optimalisatie van het hulpaanbod, of over de werking 

van vroegtijdige signalering van risico’s bij opvoeden en opgroeien. Hierdoor is niet duidelijk of en in 

welke mate de samenwerking heeft geresulteerd in optimalisering van het hulpaanbod, of in snellere 
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en meer toegesneden hulpverlening en zorgcoördinatie. Het beeld uit het onderzoek is dat dit nog veel 

tijd vraagt, hoewel de gedeelde mening van de professionals over de samenwerking positief is. 

 

Het CJG verbetert en versterkt nog niet aantoonbaar de bestaande opvoed- en opgroeiondersteuning. 

De belangrijkste redenen voor onvoldoende (ervaren) effectiviteit zijn financiële en organisatorische 

barrières. In Haarlem heeft de gemeente gekozen voor het CJG als netwerkorganisatie. Door de 

‘vrijblijvendheid’ in de samenwerking is het fysieke CJG vooral een soort ‘bedrijfsverzamelgebouw’ 

waarin medewerkers voor de eigen organisatie en binnen de eigen hiërarchische structuur werkzaam 

zijn. De gemeente coördineert de samenwerking effectief maar heeft geen middelen om die zo nodig 

af te dwingen.. Afspraken met partners worden afzonderlijk gemaakt via prestatiecontracten en 

subsidiebeschikkingen die worden afgesloten tussen de gemeente en de instellingen. Zelden is er een 

relatie gelegd met de maatschappelijke doelen. De gefragmenteerde aansturing betekent ook dat de 

producten van het CJG uit meerdere gescheiden geldstromen worden gefinancierd. In de interviews 

wordt erop gewezen dat dit de samenwerking en integrale verantwoording niet bevordert. 

 

Een bijkomend knelpunt voor het effectief bereiken van de doelgroepen is het imago van het CJG als 

‘probleemoplosser’. De professionals geven aan, dat het voor het welslagen van het CJG zeer 

belangrijk is, dat het CJG als preventief instituut stevig staat, inclusief de voortvarende aansluiting van 

de aanpalende functies, voordat de Jeugdzorg overgaat naar de gemeente. 

 

Uit de benchmark van de bevindingen zijn geen best practices naar voren gekomen: de gemeente 

Haarlem scoort nergens opmerkelijk hoger of lager dan de andere beoordeelde gemeentes. Voor de 

financiële (en sommige andere) gegevens was geen vergelijking mogelijk. De financiële en 

beleidsmatige grenzen van het CJG blijken landelijk noch lokaal voldoende afgebakend. 

 

 

 

Voor het onderzoek heeft de RKC documentenstudie gedaan en gesprekken gevoerd met medewerkers 

van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport en met professionals die werkzaam zijn op de CJG’s.  

De RKC bedankt alle betrokkenen voor de medewerking aan dit onderzoek. 
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Inleiding 

De Rekenkamercommissie Haarlem (RKC) heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken van de 

ontwikkeling in Haarlem van de Centra Jeugd en Gezin.  

In het bestuursakkoord Samen aan de slag, dat het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) op 7 juni 2007 hebben gesloten, is afgesproken dat opvoed- en opgroei-ondersteuning voor 

ouders en kinderen van 0 tot 23 jaar vanzelfsprekend wordt, makkelijk te bereiken en voldoende 

voorhanden is. De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) dienen als middel om dit doel te bereiken. De 

bedoeling is dat elke gemeente eind 2011 minimaal één laagdrempelig fysiek inlooppunt heeft waar 

ouders en kinderen terecht kunnen met hun vragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling  

Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de onderstaande onderzoeksvraag: 

 

Ligt de CJG-vorming in de gemeente op koers (zowel in tijd als in kwaliteit) en draagt het CJG als 

middel bij aan de opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders en kinderen van 0 tot 23 jaar en aan 

de coördinatie van zorg (één gezin, één plan)? 

 

De deelvragen zijn: 

1. Hoe is het gesteld met de jeugd in de gemeente Haarlem en welke doelstellingen en prioriteiten 

heeft de gemeente in het jeugdbeleid?  

2. Wat moet het CJG opleveren en wat doet de gemeente daarvoor? 

3. Wat houdt de samenwerking in het CJG in en wat levert de samenwerking op? 

4. Wat kost het CJG en hoe is de financiering geregeld? 

 

Het onderzoek betreft de jeugdzorg die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt. In dit 

onderzoek rekenen we tot het CJG het Basismodel Centrum voor Jeugd en Gezin. Volgens dit model 

biedt een CJG minimaal de volgende functies: 

• de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus en Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)); 

• de vijf preventieve Wmo-taken
1
 op het terrein van opvoed- en opgroeiondersteuning:  

o informatie en advies geven  

o (vroeg)signaleren van problemen  

o mensen verwijzen naar het lokale en regionale hulpaanbod  

o licht pedagogische hulp bieden  

o de zorg voor jongeren en gezinnen coördineren; 

• een schakel met Bureau Jeugdzorg;  

• een schakel met onderwijs, bv. via de Zorg- en Adviesteams (ZAT’s). 

 

 

                                                             
1 Taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit is een participatiewet waarin staat dat iedereen moet kunnen meedoen 

in de maatschappij.  

De hoofdfuncties van het CJG zijn: 

• Inloopfunctie voor informatie en advies aan kinderen, jongeren en hun ouders;  

• Dienst- en/of hulpverlening aan ouders en kinderen in het kader van 

jeugdgezondheidszorg en opvoed- en opgroeiondersteuning; 

• Regie op de jeugdketen. 

(Brief van de VNG  aan haar leden d.d. 18 september 2008) 
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Opzet van het onderzoek 

De RKC wil met dit onderzoek de gemeenteraad helpen zich een oordeel te vormen of het CJG 

voldoet aan landelijke én gemeentelijke beleidsambities en aan wet- en regelgeving. Ook wil de RKC 

waar mogelijk verbeterpunten benoemen, mede met het oog op de decentralisatie van de jeugdzorg. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Algemene Rekenkamer en met een dertigtal 

lokale rekenkamers en rekenkamercommissies. Door het onderzoek in meerdere gemeenten op 

dezelfde wijze uit te voeren wordt benchmarking op de gemeenschappelijke aspecten mogelijk en 

kunnen best practices worden uitgewisseld. 

 

 

Bevindingen 

In dit rapport beantwoordt de RKC de onderzoeksvragen aan de hand van de bevindingen van het 

veldonderzoek. Deze bevindingen zijn vastgelegd in de “Nota van Bevindingen Invoering van 

Centrum voor Jeugd en Gezin, november 2011”(www.haarlem.nl/bestuur-en-

organisatie/commissies/rekenkamercommissie). In de Nota van bevindingen is ook het overzicht 

opgenomen van geraadpleegde documenten en gehouden interviews. 

 

 

Jeugd en Jeugdbeleid 

Hoe is het gesteld met de jeugd in de gemeente Haarlem en welke doelstellingen en prioriteiten heeft 

de gemeente in het jeugdbeleid?  

 

Per 1 januari 2011 heeft de gemeente Haarlem 39.902 inwoners tussen 0 –23 jaar, ruim 26% van de 

totale bevolking. Voor de categorie 0-19 jaar betreft het 21,8%. 

Het meest actuele integrale beeld van de Haarlemse jeugd is uit het landelijk onderzoek Kinderen in 

Tel, 2008.  

 

Uit deze cijfers blijkt geen duidelijke - indien aanwezig –maatschappelijke problematiek van de 

Haarlemse jeugd. Wel is de score van Haarlem wat betreft ‘tienermoeders’ en ‘kinderen in de 

jeugdzorg’ iets lager dan het landelijk en provinciaal gemiddelde. Wat betreft aantallen kinderen in 

Figuur 1 Jeugd in Haarlem in 2008, vergeleken met Noord Holland en Nederland  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
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Melding kindermishandeling (per 100 0-17-jarigen) 
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Werkloze jongeren (per 100 16-22-jarigen) 

Met delict voor rechter (per 100 12-21-jarigen) 

Kinderen in achterstandswijken (per 100 0-17-jarigen) 
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Haarlem Noord Holland Nederland 
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achterstandswijken en achterstandskinderen scoort Haarlem iets hoger dan de landelijke en provinciale 

cijfers. Deze scores wijzen echter niet in de richting van een specifieke jeugdproblematiek. 

De Jeugdmonitor 2010 van de provincie Noord-Holland toont ook aan dat de situatie in Haarlem op 

het gebied van Zorg, Opvoeding, School niet afwijkt van die in andere gemeentes in de provincie. 

Meer actuele vergelijkbare gegevens over de jeugdsituatie in Haarlem zijn niet volledig beschikbaar. 

De afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport (JOS) verzamelt vanuit meerdere bronnen (GBA, 

gemeentelijke onderzoeken bijv. omnibusonderzoek, digipanel, CAREL (leerplicht), jaarverslagen van 

JGZ) informatie over de jeugd en de jeugdsituatie in Haarlem en in de provincie Noord-Holland. 

 

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat Haarlem wel een specifieke (regionale) jeugdproblematiek 

kent: de zwerfjongeren. Dit zijn jongeren van 19 jaar en ouder die volgens de jeugdgezondheidszorg 

geen jeugd meer zijn, maar onder de definitie van het CJG nog wel tot de doelgroep van deze 

organisatie behoren. In Haarlem wordt de zorg voor deze groep jongeren gecoördineerd door de 

maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen, onderdeel van het beleidsprogramma Welzijn en 

Zorg. Vanuit dit beleidsprogramma is nog geen directe relatie gelegd met het beleidsveld Jeugd. Het 

onderzoek van de gemeente heeft wel aangetoond dat een hoog percentage zwerfjongeren een historie 

heeft als vroegtijdig schoolverlater of bekend is bij de geïndiceerde jeugdzorg. Hierdoor is er wel een 

relatie met het CJG. 

 

De doelstellingen van het jeugdbeleid zijn vastgelegd in de beleidsnotitie “Integraal Jeugdbeleid in 

Haarlem.” Hierin staat dat het jeugdbeleid zich richt op preventie en beïnvloeding van de hele 

leefomgeving van alle jongeren –9 maanden –23 jaar en op hun ouders / opvoeders. 

De kernpunten van het jeugdbeleid zijn: 

� Het jeugdbeleid richt zich op alle jongeren en hun ouders/opvoeders; 

� De jeugd wordt zelf betrokken; 

� Het gaat om hun hele leefomgeving. 

 

In het jeugdbeleid zijn als elementen van die leefomgeving de volgende aspecten benoemd: 

� Kinderopvang, Spel en Exploratie 

� Educatie, Onderwijs en Arbeidsmarkt 

� Zorg 

� Veiligheid 

� Accommodaties 

 

Het jeugdbeleid van gemeente Haarlem kent geen bepaalde jeugdproblematiek, maar Haarlem heeft 

ook geen actueel en integraal beeld van de situatie van de jeugd in Haarlem. Hierdoor zijn er geen 

meetbare doelstellingen geformuleerd waarop het CJG – als één van de instrumenten in het 

jeugdbeleid, mede antwoord moet geven. De gemeente wil met het CJG voldoen aan de (nieuwe) 

wetgeving en via het CJG inzetten op het versterken en intensiveren van preventie voor alle jongeren.  

De gemeente baseert zich voor het operationele jeugdbeleid op data uit meerdere bronnen. De 

actualiteit en gedetailleerdheid hiervan variëren. De gemeente heeft geen actuele startfoto of 

nulmeting van de situatie van de Haarlemse jeugd van waaruit alle relevante kerngegevens 

voorhanden zijn.  

 

 

Inrichting en invulling van het CJG 

Wat moet het CJG opleveren en wat doet de gemeente daarvoor?  

 

Haarlem heeft een visie vastgelegd voor de CJG’s die voor alle doelgroepen (kinderen; jeugdigen; 

ouders/verzorgers/opvoeders; professionals) beschrijft wat het CJG moet aanbieden.  
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� In 2011 zijn er in Haarlem vijf herkenbare operationele inlooppunten genaamd Centra Jeugd en 

Gezin in verschillende wijken. 

� Het CJG voldoet aan het basismodel van het ministerie. 

� De bestaande gemeentelijke taken op het gebied van opvoeden en opgroeien zijn gebundeld. 

� Het CJG fungeert als samenwerkingsverband van instellingen die deze taken uitoefenen. 

� Er is een sluitende zorgketen. 

� Het CJG is een centraal punt voor professionals, waar zij informatie krijgen en vragen kunnen 

stellen. 

� Er is een overzichtelijk aanbod van de opvoedingsondersteuning die er wordt geboden binnen 

Haarlem.  

� Binnen de CJG’s wordt het aanbod gecoördineerd. 

� Er zijn afspraken gemaakt over monitoring en resultaten. 

 

Herkenbare laagdrempelige inlooppunten 

In 2006 startte Haarlem met de ontwikkeling van Ouder Kind Centra (OKC). Dit waren opvoedcentra, 

voor ouders en opvoeders. De OKC hadden dezelfde doelstellingen als later het CJG, behalve dat zij 

gericht waren op ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar. De gemeente koos daarvoor omdat zij niet 

direct een aansluiting zag tussen jongeren en het OKC. Kort na de start is de planvorming voor de 

OKC omgezet naar de oprichting van CJG. De basisuitgangspunten voor de visie, de inrichting en de 

doelen van de CJG’s zijn afgeleid van het Basismodel Centrum voor Jeugd en gezin.  

De gemeente hanteert de landelijke richtlijn dat per 30.000 inwoners een CJG gerealiseerd wordt. Er 

worden in Haarlem vijf locaties worden ingericht. In augustus 2011 waren er vier CJG’s: 

� CJG Oost, Amsterdamstraat 71 

� CJG Schalkwijk, Athenestraat 31 

� CJG Zuidwest, Koppestokstraat 87 

� CJG Noord, Colensostraat 11 

 

Een laagdrempelig, fysiek inlooppunt is een belangrijke functie in het basismodel. Haarlem heeft 

makkelijk bereikbare en toegankelijke inlooppunten ingericht in wijken. Deze blijken echter in de 

praktijk minder dan verwacht laagdrempelig te werken: ouders komen niet spontaan met 

opvoedvragen naar het loket. De praktijk toont aan dat een deel van de doelgroep (jongeren en hun 

ouders) in mindere mate op eigen initiatief een inlooppunt bezoekt. Dit komt overeen met het landelijk 

beeld dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de inlooploketten, in ieder geval minder dan de 

verwachting was bij de oprichting van de centra. 

Het laagdrempelige wordt meer zichtbaar in de website (cjghaarlem.nl) die volgens de gemeente 

goede bezoekersaantallen heeft en erg wordt gewaardeerd door ouders (en professionals).  

Haarlem stapt daarom af van het idee dat elke locatie ook een fysiek inlooppunt moet zijn. De 

invulling van de loketfunctie is in 2011 bijgesteld: in slechts drie van de vijf centra zal een 

inloopfunctie worden gecreëerd. In lijn met de landelijke trend kiest ook het CJG Haarlem voor een 

andere aanpak: meer outreachend werken. Dit betekent in gewoon Nederlands dat de instanties 

nadrukkelijk buiten het pand samen werken met de organisaties die actief zijn op de vindplaatsen van 

kinderen en jongeren en hun ouders. De gemeente denkt dat ouders beter bereikt kunnen worden op 

scholen, moedercentra en kinderdagverblijven. 

 

Het contact met ouders van jonge kinderen komt relatief goed uit de verf maar de jongeren zelf zijn 

nog onvoldoende aangehaakt bij het CJG. Het CJG komt hieraan tegemoet door periodiek 

laagdrempelige themabijeenkomsten te organiseren in de Stadsbibliotheek waarbij ouders en jongeren 

over opvoedingsvraagstukken kunnen praten en hierover  informatie en advies krijgen. Ook wordt 

ingezet op aanwezigheid van medewerkers van het CJG bij jongerenbijeenkomsten die georganiseerd 
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worden in de Stadsbibliotheek. Deze bijeenkomsten moeten bijdragen aan direct contact met deze 

doelgroep en aan een betere beeldvorming over doel en productaanbod van het CJG.  

 

Er zijn vier en toegankelijke inlooppunten ingericht als CJG. Het contact met ouders van jonge 

kinderen komt relatief goed uit de verf. De doelgroep (oudere) jongeren is nog nauwelijks 

aangehaakt bij het CJG. De gemeente geeft aan dat zij momenteel met de aanbieders van 

jongerenwerk een plan uitwerkt voor de doorontwikkeling van de groep 12-23 -jarigen in het CJG. 

 

Afstemming van de hulpverlening 

De gemeente werkt samen met de (kern)partners Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ 0-4 jaar); 

GGD Kennemerland (JGZ 4-19 jaar); Bureau Jeugdzorg; Het Jeugdriagg; Kontext (aanbieder van 

maatschappelijk werk) en MEE Noordwest Holland (cliëntondersteuning aan mensen met een 

beperking/handicap). Al deze organisaties hebben een wekelijks spreekuur in één of meer CJG’s en/of 

zijn lid van het operationeel team dat binnen elke CJG functioneert. In de operationele teams moeten 

de korte lijnen worden versterkt, (leer)ervaringen gedeeld en wordt kennis uitgewisseld. Ook zijn ze 

lid van het netwerk-CJG. 

Het netwerk CJG is een (per CJG) wijkgericht samenwerkingsverband waar afstemming plaatsvindt 

tussen professionals van samenwerkingspartners en aanpalende functies. Deze laatste zijn bijvoorbeeld 

het Steunpunt huiselijk geweld en het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. 

 

In het CJG worden de professionals geacht afspraken te maken over de afstemming van het 

zorgaanbod. Een en ander zou leiden, zo was de verwachting, tot een dekkend integraal aanbod van 

opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. De afstemming van het aanbod dat onder de 

afzonderlijke instellingen valt blijkt in de praktijk echter moeilijk aan te sturen. Het bestaande aanbod 

is in kaart gebracht maar de vorming van een regionaal aanbod is nog niet in gang gezet. 

 

In de netwerkorganisatie CJG is er nog geen evaluatie op gang gekomen van het totale hulpaanbod 

of optimalisatie van hulpverlening die in andere verschijningsvorm ook door een andere CJG-

partner (kan) worden aangeboden. Er is vanuit de gemeente wel in toenemende mate afstemming 

over de specifieke vraag per partner. 

 

Binnen elk CJG is er afstemming via het Operationeel team (OT). In dit team (kernpartners; 

welzijnsorganisaties) worden de actuele hulpvragen en signalen besproken met als doel het versterken 

van de korte lijnen, uitwisselen van kennis en ervaringen en het in beeld brengen van (de leemtes in) 

het aanbod. Dit resulteert zonodig in toeleiding naar de juiste hulpverlener. 

Voor een optimale toeleiding van hulpvragen en optimale toekenning van benodigde zorg is het 

belangrijk dat zoveel mogelijk ‘vindplaatsen’ van jongeren en hun ouders zijn aangehaakt bij het CJG. 

Met veel instellingen zijn er al afspraken gemaakt, vooral organisaties waar er jonge kinderen en hun 

ouders komen, zoals het buurtwerk en de consultatiebureaus. Met de eerstelijnszorg (huisartsen), met 

organisaties die werken met de opgroeiende jeugd en met het primair onderwijs en het veiligheidshuis 

zijn er nog geen sluitende afspraken over afstemming gemaakt. 

 

Professionalisering van de hulpverlening 

Naast bovengenoemde vormen van inhoudelijke  afstemming is er sprake van regionale procesmatige 

afstemming. Er zijn regionale werkgroepen gevormd die, afhankelijk van het thema, bestaan uit 

managers of professionals van instellingen en beleidsambtenaren van de verschillende gemeenten. In 

deze werkgroepen zijn inhoudelijke thema’s, zoals zorgcoördinatie en aansluiting CJG-BJZ, 

uitgewerkt, bijvoorbeeld in het Convenant Zorgcoördinatie en in het handboek CJG. De aansluiting 

CJG- ZAT (Zorg – en Adviesteam) is uitgewerkt in een advies voor het voortgezet onderwijs. Voor 
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het primair onderwijs is er nog geen uitgewerkt advies en de werkgroep aansluiting CJG – ZAT  is 

begin 2011 opgeheven. De gedeelde mening in dit onderzoek is dat de afspraken nog onvoldoende zijn 

ingebed binnen het voortgezet onderwijs in Haarlem. 

 

Voor Haarlem geldt dat enerzijds via deze werkgroepen de regiefunctie kan worden ingevuld. Er is 

sprake van afgestemde procedures en de handelwijze bij coördinatie van zorg en de noodzaak tot 

escalatie is uitgewerkt en vastgelegd. Er is sprake van gezamenlijke communicatie en voorlichting. 

Regionale afstemming werkt goed waar er, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau een goede 

besluitvormingsstructuur ligt en waar er sprake is van dezelfde prioriteiten in de ontwikkeling van 

voorzieningen.  

 

Medio 2011 zijn er in Haarlem vier operationele fysieke CJG’s die voldoen aan het basismodel CJG. 

Het CJG is opgezet als netwerkorganisatie en de gemeente Haarlem regisseert de samenwerking 

door te voorzien in de infrastructuur en door het te initiëren bij de regionale afstemming van 

procedures en systemen. 

Met de primaire (kern)partners zijn afspraken gemaakt over samenwerking en afstemming. Nog niet 

alle voorzieningen zijn gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de afstemming met de eerstelijnszorg en met 

partners in het jongerenwerk en in de veiligheidsketen. Beperkende factoren zijn de beschikbaarheid 

van geschikte panden en de vertraging in het tot stand komen van concrete afspraken over 

samenwerking en ontwikkeling in regionaal verband en met andere organisaties. De gemeente geeft 

aan dat functies / rollen en bijbehorende samenwerkingsafspraken in het kader van de transitie 

jeugdzorg worden beoordeeld en eventueel opnieuw geformuleerd. 

 

 

Samenwerking binnen het CJG  

Wat houdt de samenwerking in het CJG in en wat levert de samenwerking op? 

A. Wie werken er samen in het CJG en hoe wordt er samengewerkt? 

 

Informatie-uitwisseling 

In het Haarlemse netwerkmodel is elke professional verantwoordelijk voor samenwerking door in de 

uitvoering van het reguliere werk bij het beoordelen van de problematiek en het vaststellen van de 

zorgbehoefte te kiezen voor adequate informatie-uitwisseling. De primaire vorm waarin informatie 

wordt gedeeld die het vroegtijdig signaleren van risico’s faciliteert is het operationeel team (OT) 

waarover elk CJG beschikt. In deze brede samenstelling (kernpartners; Jeugdriagg; 

welzijnsorganisaties) worden de actuele hulpvragen besproken en van hieruit moet zonodig de 

toeleiding naar de juiste hulpverlener tot stand komen. 

Hiernaast wordt er gebruik gemaakt van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD) en de 

regionale Verwijsindex Risicojongeren Kennemerland (VerKen).  

Het DD JGZ zorgt voor een snelle en heldere uitwisseling van gegevens. Door een correct gebruik van 

het DD kunnen kinddossiers snel en foutloos elektronisch worden overgedragen tussen JGZ en GGD. 

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een risicosignaleringssysteem dat risicomeldingen over 

jeugdigen tot 23 jaar bij elkaar brengt. Bij meer dan één melding over hetzelfde kind door 

verschillende organisaties worden deze meldende organisaties geïnformeerd, zodat afstemming tussen 

professionals over de zorg aan het kind of de jongere vroegtijdig tot stand kan komen.  

Het gebruik van VerKen is nog beperkt omdat sommige instanties, zo blijkt, terughoudend zijn met 

het opnemen van kinderen in de verwijsindex. Hetzij vanuit privacyoverwegingen, hetzij vanwege 

weerstand bij de ouders, hetzij vanwege reserves bij de toegevoegde waarde van het systeem (= de 

toegevoegde waarde van de eventuele inbreng van een andere discipline in het hulpverleningstraject). 

Toch blijkt uit de Voortgangsrapportage  Verwijsindex 2010 dat er in opeenvolgende kwartalen van 

2010 een lichte toename is van het aantal meldingen en matches in de verwijsindex. De rapportage is 
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een cijfermatig overzicht. Er is (nog) geen evaluatie beschikbaar over de effecten van het gebruik van 

het systeem voor de zorgcoördinatie. 

 

Toeleiding 

In Haarlem is gestart met drie kernpartners (JGZ-Kennemerland; GGD Kennemerland en Bureau 

Jeugdzorg) als voorboden van een groeimodel dat moet uitmonden in een operationeel netwerk CJG. 

Intussen zijn met een aantal organisaties afspraken gemaakt over samenwerking. 

De bewuste keuze om niet vanaf het begin zoveel mogelijk zorgorganisaties en aanpalende functies 

erbij te betrekken heeft tot nu toe goed gewerkt en helpt om afstemmingsproblemen behapbaar te 

houden. Wel is er nu duidelijk vertraging in de aanhaking van sommige aanpalende functies specifiek 

het onderwijs en de eerstelijnszorg (huisartsen bijvoorbeeld). In onderstaande figuur is het netwerk 

CJG van Haarlem weergegeven, per medio 2011. 

 

 
 

De samenwerking in CJG-verband moet ertoe leiden dat risico’s in opvoeden en opgroeien tijdig 

worden onderkend. De kernpartners hebben afspraken gemaakt over de wijze van onderling 

doorverwijzen maar er is nog geen doorverwijsprotocol opgesteld. In dit opzicht is het belangrijk dat 

zoveel mogelijk organisaties, die een ‘vindplaats’ vormen voor dergelijke risico’s verbonden zijn met 

het CJG. De partners zijn unaniem positief over het gematigd groeimodel waarvoor Haarlem heeft 

gekozen, waarbij er geleidelijke uitbreiding is van aanhaking van vaste samenwerkingspartners. De 

aanhaking van de kernpartners (GGD; JGZ Kennemerland; BJZ)en de samenwerkingspartners  (MEE; 

Kontext; Jeugdriagg) is voortvarend verlopen. De aanhaking van andere aanpalende functies stagneert 

om meerdere redenen.. Leemten zijn er nog ten aanzien van: 

Koppeling met ZAT (schoolmaatschappelijk werk) 

Koppeling met eerstelijnszorg (huisartsen) 

Een aandachtspunt vanuit dit onderzoek is de koppeling met Pension Spaarnezicht (zwerfjongeren). 

Dit is moeizaam omdat jongeren van 19 jaar en ouder wettelijk gezien geen jeugd meer zijn, maar 

onder de definitie van het CJG nog wel onder deze instantie vallen. 

 

Het CJG in Haarlem is nadrukkelijk een netwerkorganisatie waarin samenwerkende organisaties de 

eigen verantwoordelijkheid behouden op de uitvoering van hun eigen (wettelijke) taken. Draagvlak en 

betrokkenheid bij instellingen ten aanzien van de CJG ontwikkeling zijn van belang. Over het 
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draagvlak is vanuit het onderzoek weinig te zeggen. De betrokkenheid is beperkt tot de personen die 

fysiek in het CJG werkzaam zijn.  

 

Eenhoofdige zorgcoördinatie 

De samenwerking in CJG-verband moet ertoe leiden dat jongeren en hun ouders sneller en afgestemd 

hulp krijgen. De afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Zorgcoördinatie in de regio Zuid-

Kennemerland. De convenantpartners zijn: 

 

Jeugdgezondheidszorg 

Kennemerland 

MEE Noordwest-Holland Gemeente Haarlem Gemeente Haarlemmerliede/ 

Spaarnwoude 

GGD-JGZ Kontext, Gemeente Bloemendaal Gemeente Heemstede 

Jeugdriagg Bureau Jeugdzorg Gemeente Zandvoort  

 

Het Convenant regelt op hoofdlijnen de afspraken over zorgcoördinatie en opschaling. Als twee of 

meer professionals bij een jeugdige / het gezin betrokken zijn, is zorgcoördinatie van toepassing. De 

zorgcoördinatie voor alle kinderen uit één gezin wordt in principe uitgevoerd door de organisatie met 

de hoogste toewijzingsregel. De gemeente Haarlem voert alleen regie op de samenwerking. De 

zorgcoördinatie blijft het domein van de professionals bij de kernpartners, waar het volgens de 

gemeente ook thuishoort.  

De gedeelde mening van de partners over het in Haarlem gekozen zorgcoördinatie model is positief. 

Het model bevordert volgens hen de betrokkenheid van de professionals, meer dan modellen waarbij 

de zorgcoördinatie bij een gemeentelijke regisseur is neergelegd. Het aantal concreet doorverwezen 

hulpvragen is nog beperkt, maar de betrokkenen verwachten dat deze infrastructuur de kans vergroot 

op vroegtijdige en optimale hulpverlening. 

 

Een obstakel voor verdergaande samenwerking is dat professionals die samenwerken in het CJG op de 

eerste plaats vertegenwoordiger zijn van de eigen organisatie. Zij blijven werken vanuit de eigen 

processen en procedures en zijn in de eerste plaats logischerwijs loyaal aan de eigen organisatie en 

hiërarchische structuur. In de praktijk ervaren professionals dan ook duidelijk dat er nog geen “wij-

CJG” gevoel bestaat. De vraag is hoe gegeven de keuze voor de netwerkorganisatie hieraan het beste 

tegemoet kan worden gekomen 

 

Het CJG is nu nog vooral een ‘bedrijfsverzamelgebouw’. De gemeente Haarlem zet onder andere het 

CJG-logo of CJG-partner logo in en gezamenlijk promotiemateriaal om meer eenheid te creëren en 

de opbouw van een ‘CJG-identiteit’ te versterken. 

 

Gemeentelijke regie 

Haarlem heeft vanuit de netwerkgedachte een duidelijke visie op de eigen regierol: zij voert regie op 

inrichting van de CJG-locaties en op het faciliteren van de samenwerking.  

 

De projectleider CJG (aangesteld tot eind 2012) is verantwoordelijk voor de oprichting van de CJG’s 

en voor de aansturing van de coördinator-CJG (momenteel één, per 1 januari 2012 twee) die 

verantwoordelijk is voor de operationele aansturing van het netwerk CJG. Deze projectleider is in 

dienst van JGZ Kennemerland en werkt in opdracht van en voor rekening van de gemeente Haarlem.  

Een aandachtspunt is de inbedding van de CJG’s na afloop van de projectperiode. In de 

projectomgeving zijn de taken, functies en rolverdeling vastgelegd. Voor de inbedding na de 

projectperiode zijn nog geen structuren in ontwikkeling. 
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Haarlem heeft de invoering van CJG’s proactief opgestart en had al in 2007 een beleidsplan voor de 

oprichting van Ouder Kind Centra. De beleidsdoelen van de gemeente komen overeen met de ambities 

in het landelijke basismodel CJG. De beleidsdoelstellingen zijn beperkt SMART-C geformuleerd en 

zijn voor zover bekend niet gebaseerd op een integrale analyse van de nulsituatie van de jeugd en de 

jeugdproblematiek in Haarlem. De afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport ontwikkelt een Kenniskaart 

Jeugd waarin cijfers over de jeugd in Haarlem integraal moeten worden weergegeven. Ook maakt de 

afdeling in het kader van de transitie Jeugdzorg een startfoto die meer (kwalitatief en kwantitatief) 

inzicht moet geven in de vragen en problematiek van kinderen, jongeren en gezinnen. 

De CJG’s zijn in Haarlem ingericht vanuit een projectorganisatie. Er zijn nog geen structuren voor de 

inbedding van de CJG in de ambtelijke organisatie. De regiefunctie is niet ondergebracht in een 

hiërarchische structuur tussen de gemeente en de uitvoeringsorganisaties. Het is een risico dat de 

gemeente geen middelen heeft om, indien nodig, samenwerking af te dwingen. Dit zal blijken als de 

organisaties geconfronteerd worden met complexe keuzes en prioriteitstelling. 

 

De gemeente Haarlem heeft door de regie op de procesmatige samenwerking bereikt dat de 

samenwerkende gemeenten en instellingen steeds meer werken vanuit dezelfde visie en methodieken, 

bijvoorbeeld Triple-P voor opvoedondersteuning. Er is sprake van gezamenlijke communicatie en 

voorlichting. Ook zijn er afspraken gemaakt over de zorgcoördinatie.  

De afspraken over samenwerking zijn niet helemaal sluitend: er zijn nog geen goede afspraken zijn 

over de ontwikkeling en bekostiging van gezamenlijke producten, bijv. de loketfunctie. 

De gemeente geeft aan dat functies / rollen en bijbehorende samenwerkingsafspraken in het kader van 

de transitie jeugdzorg worden beoordeeld en eventueel opnieuw geformuleerd 

 

 

De effectiviteit van het CJG 

Wat houdt de samenwerking in het CJG in en wat levert de samenwerking op? 

B. Welke informatie heeft de gemeente over de doelmatigheid en/ of doeltreffendheid van de CJG’s 

en is duidelijk wat de samenwerking binnen het CJG concreet oplevert? 

 

Prestatiesturing 

De oprichting en inrichting van de CJG’s wordt uitgevoerd aan de hand van het jaarplan CJG, in 

principe de uitwerking en jaarlijkse actualisatie van het projectplan CJG. Met dit plan maakt de 

gemeente de afspraken met de projectleider CJG (JGZ-Kennemerland) over de beheersmatige 

aspecten van de CJG’s, vooral over procedures, ICT, de inloopfunctie en aanverwante zaken. 

 

De afspraken tussen gemeente en de partners zijn uitgewerkt in jaarlijkse prestatieplannen en 

subsidiebeschikkingen. Met het JGZ, de GGD en BJZ afzonderlijk maakt de gemeente jaarlijks een 

prestatieplan. Voor de overige samenwerkingspartners zijn in de subsidiebeschikkingen financierings- 

en prestatieafspraken en intenties over samenwerking vastgelegd. 

Haarlem formuleert in deze documenten de prestatieafspraken met de organisaties in termen van 

output. De instellingen leveren een bepaald productenpakket en krijgen daarvoor een van te voren 

afgestemd bedrag. De gemeente stuurt hiermee tot nu toe op activiteiten en besteding van middelen 

(output) en niet op outcome. In de mening van de gemeente kan dit omdat preventie een belangrijk 

aspect is van het CJG en preventie volgens haar moeilijk meetbaar is. 

 

Voor de samenwerking tussen de kernpartners onderling zijn de afspraken nog niet uitgekristalliseerd. 

De gemeente geeft aan dat zij in de toekomst het jaarplan CJG en de prestatieplannen JGZ, BJZ en 

GGD zal vervangen door een integraal prestatieplan CJG. 
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Prestatiemeting 

JGZ-Kennemerland rapporteert over de ontwikkeling van de CJG’s in het jaarverslag CJG. De 

rapportages gaan over de realisatie van voorgenomen acties in termen van aantallen en voortgang 

inrichting en activiteiten. 

De gemeente krijgt van het CJG en van de kernpartners kwartaalrapportages en jaarrapportages. Deze 

rapportages geven inzicht in de activiteiten die zijn ondernomen, ze geven echter geen inzicht in de 

effecten die daarmee zijn gerealiseerd. 

 

De gemeente heeft de informatievoorziening vanuit de partners nog niet geformuleerd in termen van 

(beleids)informatie en indicatoren die duidelijk maken wat de effecten zijn van de samenwerking in 

de CJG’s. Mede hierdoor verzamelen en leveren de organisaties (nog) niet de relevante informatie 

waardoor de gemeente op haar beurt slechts in beperkte mate informatie krijgt over de 

doelmatigheid en/of doeltreffendheid van de CJG’s. 

 

De gemeente verantwoordt zich over de CJG’s richting de gemeenteraad via het gemeentelijk 

jaarverslag en de jaarlijkse Voortgangsnotitie Integraal jeugdbeleid. Deze beide documenten 

beschrijven de CJG’s in termen van aantallen en voortgang in de inrichting en de operationele 

samenwerking. 

 

In juli 2010 is in opdracht van het toenmalige ministerie voor Jeugd en Gezin een basisset van twaalf 

indicatoren geformuleerd die de gemeenten kunnen gebruiken voor het monitoren van de CJG-

vorming. Onder regie van Gemeente Heemstede is er nog overleg gaande over de provinciale 

ontwikkeling van de indicatoren. Haarlem is deelnemer van dit traject dat moet resulteren in een 

afgestemde set indicatoren 

De gemeente maakt nu nog geen gebruik van de basisset indicatoren effectiviteit, onder andere omdat 

de registratiesystemen van het CJG en van de (kern)partners hierop nog niet zijn ingericht. De intentie 

was in 2011 een keuze te maken voor een registratiesysteem van waaruit ook de basisset indicatoren 

kan worden gevoed voor de regio Zuid-Kennemerland. 

Het CJG is wel gestart met de registratie van contacten aan het loket. Het CJG is ook gestart met 

tevredenheidmetingen aan het loket en enquêtes onder ouders en bezoekers van de eerder genoemde 

themabijeenkomsten. Deze enquêtes zijn niet structureel en nog niet zodanig opgezet dat er informatie 

beschikbaar is over effectiviteit en efficiency van de CJG’s.  

 

De inhoudelijke samenwerking heeft nog geen zichtbare optimalisatie van de hulpverlening bereikt.. 

In principe doet iedereen nu hetzelfde als voorheen, alleen nu binnen het CJG-netwerk  

Er zijn nu nog weinig kwantitatieve gegevens over de effectiviteit van het CJG, ten aanzien van 

samenwerking, optimalisatie van het hulpaanbod en doorverwijzingen. Hierdoor is nog weinig te 

zeggen over de mate waarin het CJG leidt tot sneller en beter hulpaanbod aan jongeren en hun 

ouders. De gemeente zal zelf zo snel mogelijk de inhoud van de verantwoordingen moeten 

aanscherpen om zo inzicht te krijgen in de effectiviteit van het CJG. Het CJG is wel gestart met de 

registratie van contacten aan het loket en met tevredenheidmetingen. 

 

Uit het onderzoek blijkt wel dat de samenwerking op het operationele vlak goed op gang is gekomen. 

De gedeelde mening van de partners is dat het CJG hen ‘verbroedert’, hoewel nog niet is gebleken dat 

de samenwerking ook daadwerkelijk heeft geleid tot een optimalisatie van het hulpaanbod of 

verbetering van de hulpverlening.  

 

De gemeente is ook positief over de vorming van de CJG’s. Convenanten zijn gesloten en 

samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Zij benadrukt dat het CJG de tijd moet krijgen om zich te 

ontwikkelen en dat het te vroeg is om het CJG af te rekenen op prestaties.  
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In 2009 – 2011 heeft Haarlem vanuit een projectorganisatie zich gefocust op het neerzetten van de 

structuur van de CJG’s. In het projectplan CJG is benoemd dat de gemeente voor de realisatie van een 

nieuw CJG telkens de ervaringen van de eerder gevormde CJG’s gebruikt, met name de ervaringen 

van de pilot in Haarlem Oost. En in meerdere projectproducten wordt aangegeven dat evaluatie en 

bijstelling een continue aanpak vragen. De gemeente heeft evenwel niet expliciet een plan opgesteld 

en/of middelen gereserveerd voor monitoren en evaluatie 

 

De gedeelde mening van de professional is dat het CJG op de goede weg is, hoewel niet meetbaar 

omdat de CJG’s preventief opereren en preventie moeilijk meetbaar is. De kernpartners zijn positief 

over de potentie en kansen van het concept. De gemeente kan hierbij aanhaken in het traject voor 

decentralisatie van de jeugdzorg en de verwachte bezuinigingen op de jeugdzorg die nog meer 

zullen noodzaken tot samenwerking en optimalisatie. Maar er is geen integrale evaluatie uitgevoerd 

en ook niet gepland. 

 

 

De kosten en financiering van het CJG 

Wat kost het CJG en hoe is de financiering geregeld? 

 

De kostenstructuur en de financieringsstromen 

Iedere gemeente ontvangt van 2008 tot en met 2011 van het Rijk een uitkering op basis van de Brede 

Doeluitkering (BDU) Jeugd en Gezin (formeel de Tijdelijke regeling CJG). Dit bedrag is bedoeld voor 

de jeugdgezondheidszorg, de maatschappelijke ondersteuning jeugd en de afstemming jeugd en gezin 

en het realiseren van tenminste één CJG. Voor Haarlem is de financiering van de CJG als volgt: 

 
 2008 2009 2010 2011 

BDU conform beschikking rijk  

 

€ 1.966.806 € 2.771.686 € 3.087.395 € 3.402.444 

Deel van het accres gemeentefonds, 

volgens Bestuursakkoord bestemd 

voor CJG* (inclusief DD en VIR) 

€ 40.000 € 80.000 € 90.000 € 140.000 

Inzet eigen middelen  € 148.000 € 148.000 € 181.632 € 175.600 

 

De kosten van inrichting van het CJG 

De kosten van inrichting CJG’s bedroegen in 2010 € 177.959, 6% van de BDU-CJG voor 2010, 

exclusief de inzet uit accres gemeentefonds en eigen middelen (zie tabel bij paragraaf “kosten van de 

taken”).In de begroting 2011 is voor een bedrag van € 435.000 aan inrichtingskosten opgenomen. Dit 

betreft de kosten voor de informatie- en adviesfunctie, de projectleider, de coördinatoren, de 

opvoedspreekuren, PR & communicatie, telefoniekosten, kosten cursusaanbod en materialen, gereed 

maken nieuwe locaties en werkplekken. Van sommige activiteiten zoals de bemensing van de 

loketfunctie en het telefonisch spreekuur is nog niet duidelijk of de kosten hiervan onder de inrichting 

van het CJG worden ondergebracht. In de huidige opzet blijkt nu reeds in de praktijk dat de 

beschikbaarheid van middelen die nodig zijn voor algemene activiteiten zoals bemensing van de 

loketfunctie en werkconferenties een knelpunt is. 

De gemeente Haarlem financiert vooralsnog uit eigen middelen de bedrijfsvoeringkosten van de 

CJG’s. Omdat de opbouw van het CJG nog in de ontwikkelfase zit, is het vooralsnog moeilijk in te 

schatten wat de totale kosten voor de CJG-ontwikkeling op de langere termijn is en welke verdeling 

tussen inrichting en taken optimaal is. 
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De kosten van de taken van het CJG 

De kosten van de taken in het CJG zijn niet gemakkelijk inzichtelijk te maken. De gemeente kan de 

kosten van taken in het CJG niet eenvoudig uitsplitsen omdat de CJG’s uit veel verschillende 

budgetten worden gefinancierd en op veel verschillende kostenplaatsen verantwoord. De RKC heeft 

daarom in onderstaande tabel een benadering (!) gegeven aan de hand van de subsidiebeschikkingen 

van het JGZ die de meeste (niet alle!) taken van het CJG voor Haarlem uitvoert. 

 

Wat 2009 2010 2011 

Basistakenpakket JGZ Kennemerland  € 1.772.141 € 1.832.748 1.933.320 

Prenatale zorg  € 54.097 € 55.947  

Maatwerk afspraken Haarlem (o.a. preventie)  € 150.960 € 153.979 € 148.000 

Stevig Ouderschap  € 48.450 € 50.107 € 51.109 

Opvoedwinkel (nu onderdeel CJG)  € 24.000 € 24.000  

DD en verwijsindex  € 98.319 € 98.319 € 98.319 

Centra voor Jeugd en Gezin ontwikkeling * € 125.470 € 177.959 € 435.000 

Totaal € 2.273.437 € 2.369.059 € 2.665.748 

BDU –Jeugd en Gezin € 2.771.686 € 3.087.395 € 3.402.444 

    

Financiering CJG (% BDU Jeugd en Gezin) € 2.273.437 (82%) € 2.369.059 (77%) € 2.665.748 (78%) 

Inrichting CJG € 125.470 (5%) € 177.959 (6%) € 435.000 (13%) 

Taken CJG € 2.147.967 (77%) € 2.191.100 (71%) € 2.230.748 (66%) 

 

De organisaties die participeren in het CJG worden door de gemeente aangestuurd via 

subsidiebeschikkingen voor een duidelijk omschreven productenpakket en verder financieren zij 

vanuit de eigen middelen de eventuele extra werkzaamheden die voortvloeien uit de samenwerking in 

het CJG. Dit kan tot frictie leiden als partners geconfronteerd worden met de transitie jeugdzorg en de 

bezuinigingen op geldstromen vanuit het rijk. 

 

In het CJG zijn er per organisatie gescheiden geldstromen en krijgen organisaties hun extra CJG-

activiteiten niet (structureel) vergoed. Hierdoor handelen medewerkers vooral vanuit het aanbod van 

de eigen organisatie waardoor het risico van domeindenken toeneemt en de samenwerking wordt 

belemmerd. 

 

De financiële verantwoording 

Voor de BDU-CJG heeft de verantwoordelijke minister gekozen voor een licht 

verantwoordingsregime. Het Rijk vraagt van de gemeente een kort inhoudelijk verslag dat binnen zes 

maanden na afloop van ieder jaar aan het ministerie van VWS wordt verstrekt. In dit verslag komen 

ondermeer aan de orde bereikbaarheid van het CJG, regionale samenwerking, schriftelijke afspraken 

met aanbieders van zorg, aanbod van functies, doelgroepen waarop het CJG zich richt en tevredenheid 

van de gemeente over het bereik van het CJG. De burgemeester en gemeentesecretaris moeten 

verklaren dat de vragenlijst naar waarheid is ingevuld. Pas in 2012 zal het ministerie toetsen of het 

bedrag van de BDU is besteed aan de activiteiten waarvoor het bestemd is. De RKC heeft vastgesteld 

dat de gemeente Haarlem jaarlijks conform het format de BDU-CJG gelden verantwoordt aan het Rijk. 

 

Het CJG heeft geen eigen plaats op de gemeentelijke begroting, het is onderdeel van het 

beleidsprogramma Jeugd, Onderwijs en Sport, beleidsveld Jeugdbeleid. In de programmarekening zijn 

de kosten van de CJG’s daarom niet transparant omdat het gemeentelijk aggregatieniveau op 

beleidsveldniveau ligt. De financiële administratie van de gemeente Haarlem is er daarom niet op 

gericht gedetailleerde informatie te genereren over de financiering van het CJG. De gemeente kan 

deze kosten niet eenvoudig uitsplitsen omdat de CJG’s uit veel verschillende budgetten worden 

gefinancierd en op veel verschillende kostenplaatsen worden verantwoord. Ook op het niveau van de 
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programmarekening verantwoordt de gemeente zich deugdelijk, bij de jaarrekeningcontrole zijn geen 

onrechtmatigheden geconstateerd. 

 

Vanaf 2012 worden de middelen uit de BDU in verband met het structurele karakter van de taak in het 

Gemeentefonds gestort en maken zij deel uit van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Het is 

dan onduidelijk wat het financieel eindplaatje van het CJG is als het budget niet langer geoormerkt is. 

Het belang van het CJG neemt in de nabije toekomst toe door de geplande decentralisatie van de 

jeugdzorg. In deze is het wel belangrijk dat er draagvlak is voor de inzet van de middelen voor het 

CJG. De geplande decentralisatie kan dienen als extra stimulans om de financiële administratie 

eenduidig in te richten en de inzet van de aparte geldstromen beter inzichtelijk te maken. 
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Conclusies 

De conclusie op vraag 1 “Hoe is het gesteld met de jeugd in de gemeente Haarlem en welke 

doelstellingen en prioriteiten heeft de gemeente in het jeugdbeleid?”schetst het jeugdbeleid en het 

maatschappelijk probleem, waarop het CJG – als één van de instrumenten in het jeugdbeleid – 

antwoord moet geven. 

 

Uit de gegevens over de staat van de jeugd in Haarlem komen geen specifieke probleemgebieden 

naar voren, maar de gemeente heeft ook geen actueel integraal beeld van de situatie van de jeugd in 

Haarlem. Hierdoor zijn de problemen van de jeugd niet inzichtelijk en zijn er ook geen meetbare 

doelstellingen geformuleerd voor de hulpverlening vanuit het CJG. Eventueel is de opvang van 

zwerfjongeren een aandachtspunt, maar deze groep is geen doelgroep van het jeugdbeleid. 

De gemeente geeft aan in het kader van de transitie Jeugdzorg een startfoto te zullen maken die meer 

(kwalitatief en kwantitatief) inzicht geeft in de vragen en problematiek van kinderen, jongeren en 

gezinnen. 

Het jeugdbeleid is gericht op preventie en het bieden van kansen aan alle jongeren en hun ouders. 

De aanpak van het CJG is ook gericht op alle jongeren en hun ouders/ opvoeders. 

Ouders en opvoeders van jonge kinderen zijn goed aangehaakt bij het CJG. Jongeren zijn  nog 

onvoldoende aangehaakt. De gemeente werkt momenteel met de aanbieders van jongerenwerk een 

plan uit voor de doorontwikkeling van de groep 12-23 -jarigen in het CJG. 

 

In meer dan tweederde van de gemeenten is – net als in Haarlem – geen nulmeting gehouden. De 

startsituatie is niet of gedeeltelijk in kaart gebracht en er is in het kader van de beleidsontwikkeling 

CJG weinig onderzoek gedaan naar de behoeften en problemen van jongeren en hun ouders. 

 

De conclusie op vraag 2 “Wat moet het CJG opleveren en wat doet de gemeente daarvoor?”schetst 

het gerealiseerde aanbod aan voorzieningen en activiteiten en de wijze waarop de gemeente Haarlem 

de regie op de organisatie van het CJG vorm geeft. 

 

Haarlem zal vijf fysieke CJG’s inrichten met een laagdrempelige inloopfunctie die 

opvoedondersteuning bieden aan ouders, verzorgers, jeugdigen en professionals. De gemeente heeft 

hiertoe een netwerkorganisatie opgericht en voert regie op inrichting en samenwerking. Om dit te 

bereiken financiert Haarlem als regiegemeente de bedrijfsvoering en personele kosten voor 

aansturing van de CJG’s. Er is sprake van afgestemde procedures en de handelwijze bij coördinatie 

van zorg en de noodzaak tot escalatie is uitgewerkt en vastgelegd. Er is sprake van gezamenlijke 

communicatie en voorlichting. Het brede overleg in het operationeel team per CJG is een 

verbindende factor om elkaar te leren vinden, te leren waarderen en te leren begrijpen. 

Ook heeft de gemeente in de CJG’s meer dan vijf partners in operationele samenwerking 

bijeengebracht. Met meerdere functies in de hulpverlening (JGZ; BJZ; Kontext: GGD; Jeugdriagg) 

zijn er contacten en meestal ook samenwerkingsafspraken, maar de aansluiting met het onderwijs, 

het jongerenwerk en met de eerstelijnszorg is nog niet voor alle groepen voldoende gerealiseerd.  

Medio 2011 heeft de gemeente Haarlem vier fysieke CJG’s waarin de vijf functies uit het 

Basismodel CJG worden aangeboden. Van de vier operationele CJG’s hebben twee een 

inloopfunctie. Het belang van het CJG als laagdrempelig inlooppunt blijkt gering. De ouders / 

opvoeders van kinderen van 0-4 jaar worden bereikt, maar de jongeren tussen 4-19 jaar en hun 

ouders zelf nauwelijks.  
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In de keuzes voor de inrichting van de CJG’s loopt Haarlem in de pas met de landelijke trends, zo 

blijkt uit de benchmark2. De gemeente onderscheidt zich positief voor wat betreft de fysieke 

aanwezigheid van BJZ op de locatie. Voor minder dan de helft van de gemeenten is BJZ niet fysiek 

aanwezig in het CJG.  

 

 

De conclusie op vraag 3 “Wat houdt de samenwerking in het CJG in en wat levert de samenwerking 

op” schetst hoe wordt samengewerkt in het CJG en wat die samenwerking oplevert. 

 

De samenwerking in het CJG is vooral een procesmatige samenwerking vanuit de netwerkgedachte. 

De operationele samenwerking in het fysieke CJG staat in de steigers. Het netwerkmodel waarvoor 

Haarlem heeft gekozen heeft goed gefunctioneerd in de ontwikkelfase van de CJG’s. Er zijn nog 

geen sluitende afspraken over inrichting en bekostiging van gezamenlijke producten, bijvoorbeeld 

de loketfunctie en een overkoepelend registratiesysteem.  

 

Het beeld van aantal en type samenwerkingspartners komt voor de gemeente Haarlem overeen met 

het landelijk beeld. De meeste gemeenten hebben samenwerkingsafspraken vastgelegd in een 

convenant of een bilaterale overeenkomst. Ongeveer 50% van de onderzochte gemeenten werkt 

regionaal samen in een gezamenlijke backoffice en website, blijkt uit de benchmark. De gemeente 

Haarlem heeft in de regionale samenwerking geen gezamenlijke backoffice, wel een website met 

dezelfde content. 

 

 

De inhoudelijke samenwerking houdt in dat in het brede CJG- netwerk signalen en verzoeken om 

hulp worden besproken waarbij zonodig toeleiding is naar de juiste hulpverlener. De CJG-

ontwikkeling heeft vooralsnog een positief effect op de onderlinge relatie tussen de instellingen. De 

samenwerking is leuk, en tegelijk kwetsbaar vanwege de vrijblijvendheid en de verbondenheid met 

de eigen werkgever. 

Voorzichtig kan worden geconcludeerd dat de samenwerking nog niet werkelijk heeft bijgedragen 

aan ontschotting en betere coördinatie van het hulpaanbod. 

 

De gemeente Haarlem scoort op een aantal punten inzake deze samenwerking slechter dan andere 

gemeenten in het onderzoek, blijkt uit de benchmark. Er is vanuit het CJG nog geen participatie in 

zorgteams primair (en voortgezet) onderwijs. Meer dan 75% van de onderzochte gemeenten heeft 

deze participatie wel gerealiseerd. Daarentegen heeft Haarlem wel de participatie in buurtgebonden 

netwerkoverleg goed vormgegeven. Dit is bij minder dan 10% van de onderzochte gemeenten het 

geval. 

 

 

Tot nu toe heeft de samenwerking vooral meer onderling begrip opgeleverd. Al met al is nog niet 

aantoonbaar dat de samenwerking ook leidt tot een meer doelmatig aanbod en meer effectieve 

hulpverlening. Er is onvoldoende zicht op de behoeften van de doelgroep en de tevredenheid van de 

cliënten. Ook is er geen evaluatie uitgevoerd van het functioneren van de CJG’s.  

 

                                                             
2 Dit is de benchmark van het onderzoek van Algemene Rekenkamer en Lokale Rekenkamers naar de CJG-vorming in gemeenten. In de 

benchmarkoverzichten zijn in totaal 36 van de 42 onderzochte gemeenten opgenomen. De gemeenten zijn ingedeeld in vier klassen van 

grootte minder dan 30.000 inwoners (11 gemeenten), 30.000-70.000 inwoners (14 gemeenten), 70.000-200.000 inwoners (10 gemeenten) 
en meer dan 200.000 inwoners (1 gemeente) 
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In het meten van de doelbereiking loopt Haarlem in de pas met de landelijke trend. Het CJG / 

Haarlem meet beperkt de doelbereiking m.b.t. laagdrempelig inlooppunt. In 20% van de onderzochte 

gemeenten wordt deze meting gedaan. Het CJG/ Haarlem meet nog niet de doelbereiking m.b.t. 

vroegtijdig signaleren en sluitende aanpak/ zorgcoördinatie. Van de onderzochte gemeenten meet 

14% deze doelbereiking wel. 

 

 

De conclusie op vraag 4 “Wat kost het CJG en hoe is de financiering geregeld” schetst wat het CJG 

kost (indicatie) en op welke wijze de financiering is geregeld. 

 

Het CJG wordt bekostigd uit de BDU-CHG, het accres gemeentefonds en eigen gemeentelijke 

middelen. De vraag wat het CJG kost kan niet eenduidig worden beantwoord omdat de grenzen van 

het CJG niet eenduidig zijn gedefinieerd en omdat het CJG geen aparte kostenpost is op de 

programmabegroting. Daar komt bij dat sommige activiteiten binnen het CKJ nieuw zijn en 

sommige bestaande activiteiten nu bij het CJG zijn ondergebracht. Hierdoor is er geen goed beeld 

wat het CJG kost. 

 

De benchmarkresultaten laten zien dat veel gemeenten geen goed beeld hebben van de kosten en 

opbrengsten van het CJG. De belangrijkste oorzaken zijn niet-eenduidige afbakening, ontbreken van 

een nulmeting van de startsituatie en of taken wel of niet zijn ingebed in het bredere Wmo-beleid. 

Onder aansturing van de VNG wordt een referentiebegroting gemaakt voor het CJG. 
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Aandachtspunten 

De inbedding van de CJG’s in de ambtelijke organisatie is nog in ontwikkeling. De gemeente geeft 

aan dat in het kader van de transitie jeugdzorg opnieuw wordt gekeken naar de organisatiestructuur 

van het CJG. Uit de beleidsbrief stelselwijziging jeugd van 2 december 2011 blijkt het CJG in de 

toekomst nog meer de spil wordt in het bedienen van kinderen en opvoeders bij de hulpvraag over 

opvoeden en opgroeien. Het is belangrijk dat de gemeente de doorontwikkeling van het CJG 

voortvarend uitvoert. Een goed functionerend CJG is essentieel als goede uitvalsbasis voor de 

complexe stelselwijziging.  

De onderstaande aandachtspunten zijn bedoeld als ondersteuning voor de raad bij het monitoren van 

de transitie en decentralsiatie vande jeugdzorg. 

 

1. Meer inzicht en Meetbare Doelstellingen 

Organiseer dat de situatie van de Haarlemse jeugd in kaart wordt gebracht en actueel 

wordt gehouden. Zodanig dat de problemen van de jeugd inzichtelijk zijn en er meetbare 

doelstellingen kunnen worden geformuleerd. Ontwikkel in dit kader met voorrang een 

kenniskaart Jeugd, afgestemd op de effectiviteitsindicatoren van het jeugdbeleid en de 

jeugdzorg, zodanig dat deze informatie meegenomen kan worden bij de inrichting van het 

nieuwe jeugdbeleid. Vertaal het voornemen om via de CJG in te zetten op het versterken en 

intensiveren van de preventie ook in maatregelen om de oorzaken die ten grondslag liggen aan 

de zwerfjongerenproblematiek te reduceren. In het jeugdbeleid is deze relatie verder (nog) niet 

uitgewerkt. 

 

2. Meer laagdrempelig en doelgroepspecifiek. 

Bewerkstellig dat de plannen om meer outreachend te werken en actief naar buiten te 

treden voortvarend en met voorrang worden uitgewerkt en uitgevoerd. Versterk de 

georganiseerde inbreng van de doelgroepen, in de vorm van cliëntonderzoek en andersoortige 

metingen bijvoorbeeld via het netwerk CJG. Werk een verbeterplan uit voor het geringe bereik 

onder de jongeren en hun ouders. Verwerk daarin een doelgroepgerichte benadering waarin 

virtuele contacten en social media een meer prominente rol krijgen, zodat de jongeren zelf de 

meerwaarde van het CJG inzien en zelf het CJG beter kunnen vinden. 

 

3. Meer coördinatie en verbreding van deskundigheid van de hulpverlening. 

Leg een sterker accent op professionele en deskundige inbreng. Maak de voortvarende 

aanhaking van de aanpalende functies tot speerpunt in de nieuwe beleidsperiode, zeker omdat in 

de toekomst de poortwachterfunctie wordt versterkt. Met name moeten nog de verschillende 

vindplaatsen van kind en jeugd worden aangehaakt, bijvoorbeeld de samenwerking tussen het 

CJG en de aanbieders van jongerenwerk, partners die werken met zwerfjongeren en andere 

partners in de veiligheidsketen.  

 

4. Duidelijke organisatiestructuur en verantwoordelijkheden 

Ontwikkel met spoed visie en beleid die passen bij de kernpositie die het CJG heeft of 

krijgt. Voer bij het opheffen van de projectorganisatie per 31.12.2012 een integrale evaluatie uit 

van de CJG’s, met aandacht voor aspecten van organisatiestructuur, samenwerking, kosten en 

effectiviteit. Breng deze resultaten mede in bij het transitieproces jeugd. Organiseer dat bij de 

herstructurering van de jeugdzorg de te kiezen organisatiestructuur is gebaseerd op een afweging 

van meerdere alternatieven, variërend van een netwerkorganisatie tot een op afstand gezette 

gemeentelijke organisatie met daartussen een model waarin de basiszorg vanuit een 

hiërarchische organisatie wordt aangeboden en de specialistische zorg vanuit de bestaande 

afzonderlijke instellingen. 
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5. Meer en minder vrijblijvende samenwerking 

Leg een sterker accent op - minder vrijblijvende – samenwerking. Ontwikkel meer 

instrumenten zodat het CJG minder samen werken wordt en meer samenwerken. Investeer erin 

dat instellingen elkaars expertise beter leren waarderen waardoor het CJG op termijn 

doelmatiger kan opereren. Stimuleer dat het CJG meer een reële samenwerkingsplaats wordt 

door erin te investeren dat organisaties elkaars kennis en werkwijze beter leren kennen. Neem 

hierover activiteiten op in het jaarplan CJG. Werk ook in gemeentelijk en zo nodig regionaal 

en/of landelijk verband aan verheldering en aanscherping van de procedures voor het gebruik 

van het Digitaal Dossier en VerKen. 

 

6. Stuur op prestaties 

Voer zo snel mogelijk maar uiterlijk per beleidsperiode 2012-2013 het prestatieplan CJG 

in. Breng zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor de jaarplannen 2013, in kaart welke (minimale) 

stuurinformatie de gemeente nodig heeft om inzicht te krijgen in hetgeen het CJG oplevert. 

Benoem de informatiebehoefte en concretiseer de inhoud van de verantwoordingen. Maak 

hierover zodanig sluitende afspraken met de instellingen dat het voor de kerntaken mogelijk is 

de gegevens aangeleverd door de afzonderlijke instellingen te aggregeren. Ook is belangrijk dat 

er zoveel mogelijk integratie komt tussen de afzonderlijke registratiesystemen 

 

7. Meet prestaties 

Implementeer de basisset prestatie-indicatoren of een vergelijk systeem dat in kaart brengt 

hoe het CJG bijdraagt aan snelle en adequate toeleiding en zorgcoördinatie. 

 

8. Maak kosten CJG transparant.  

De BDU-CJG (en andere middelen voor de jeugd) zijn in het nieuwe stelsel niet langer als 

geoormerkte middelen opgenomen in het gemeentefonds. Maak de kosten en begrenzing van 

het CJG inzichtelijk, zodat gemeenteraad en bestuur onderbouwde keuzes kunnen maken voor 

de verdeling van het budget over de verschillende actoren in de zorg voor jeugd. Ontwikkel een 

financieringsstructuur die dwingt tot samenwerking over de grenzen van de domeinen en de 

eigen organisatie heen. 

 



 

 






