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SAMENVATTING NOTA JEUGDHULP 2017-2020

In de Jeugdwet is opgenomen dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt dat richting 
geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende preven-
tie en jeugdhulp. In deze nota worden de wettelijke taken en de inrichting van de Jeugdwet 
nader toegelicht.

Vervolgens gaat de nota in op de dagelijkse praktijk. Het beeld over de dagelijkse praktijk is 
geschetst op basis van interviews met de hulpverleners van de diverse ketenpartners in onze 
gemeente. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de huisartsen en kinderartsen. 

Op basis van alle opgehaalde informatie zijn de onderstaande punten geformuleerd waar we 
de komende jaren aan gaan werken. Dit is onze focus. Na realisatie of tijdens het proces van 
realiseren van deze punten komen er weer nieuwe punten en inzichten bij. Hierbij is er nadruk-
kelijk ruimte om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen en ervaringen. We blijven ons 
zelf continue verbeteren. De focus voor de komende jaren ligt op:

1. JONG HOOGEVEEN
Hoogeveen is de gemeente van de kansen voor jongeren. Kansen die we samen bieden en 
verzilveren. Kinderen in Hoogeveen groeien gezond, veilig, schuldenvrij en goed opgeleid op 
en vinden succesvol hun weg in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Jong Hoogeveen heeft 
een preventieve werking. Alles binnen Jong Hoogeveen is gericht op het vergroten van kansen 
en voorkomen danwel verkleinen van problemen.  
 
2. UITVOEREN VAN HET VERBETERPLAN JEUGDHULP
Naar aanleiding van het incident bij de Arend in 2015 dragen de inspecties de gemeente op 
om, samen met de betrokken instellingen, een aantal punten te verbeteren. Deze punten dra-
gen bij aan het verbeteren van de jeugdhulp in Hoogeveen. Deze acties zijn (deels) al ingezet 
voor het verschijnen van deze nota en lopen door in de periode waar deze nota overgaat. 

3. VERSTERKEN VAN DE SAMENWERKING TUSSEN DE MEDISCHE EN PSYCHOSOCIALE HULPVER-
LENING
Samen met de huisartsen en medisch specialisten gaan we onderzoeken hoe we de medische 
en psychosociale onderzoeken naar de oorzaken van de klachten beter kunnen verbinden. Bij 
dit punt gaat het ook om de samenwerking tussen de toegang, de huisartsen en de medisch 
specialisten als verwijzers naar het niet vrij toegankelijke deel van de jeugdhulp. 

4. INVESTEREN IN ONZE MEDEWERKERS IN DE HULPVERLENING
Onze medewerkers in de hulpverlening, maar ook de medewerkers van onze ketenpartners, 
zijn dagelijks in de weer om het verschil te maken. Wij willen samen met onze ketenpartners 
een goed aanbod opstellen voor de nog verdere professionalisering van onze medewerkers. 

5. HET VERBETEREN VAN ONZE BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID BIJ NIET SPOEDEISEN-
DE SITUATIES 
Het CJG is nu bereikbaar op werkdagen van 8.30 – tot 17.00 uur. Maar dat zijn niet altijd de tijd-
stippen waarop ouders en kinderen de mogelijkheid hebben om langs te komen voor advies- 
en hulpvragen. Wij gaan onderzoeken of we onze openingstijden kunnen aanpassen en of er 
andere (digitale)manieren zijn om in contact te komen met onze cliënten. 

 
 

 
 

6. HET INITIËREN VAN KIND- EN OUDER FEEDBACK OP ONZE DIENSTVERLENING
Op dit moment is de feedback van kinderen en ouders onvoldoende georganiseerd. Door hier 
op in te zetten kunnen we in de toekomst wel gebruikmaken van deze feedback. 

7. OPVOEDONDERSTEUNING
Onze inzet is er op gericht om problemen te voorkomen. Wij willen weten of vraag en aanbod 
goed op elkaar aansluiten. Bij dit punt nemen we ook de vindbaarheid van het aanbod mee. 

8. DE INVLOED VAN INTERNET OP DE OPVOEDING EN ONTWIKKELING VAN KINDEREN
Naast de traditionele vindplaatsen thuis, buurt en school hebben we ook te maken met de rol 
van internet/sociale media. Daar zitten voor de ontwikkeling van kinderen veel positieve pun-
ten aan. Maar ook negatieve. Voor dit punt moeten we onderzoeken hoe we kinderen kunnen 
voorbereiden en weerbaar maken om hier geen slachtoffer van te worden. Maar ook om geen 
dader te worden.

9. HET KIND EN ZIJN OMGEVING
Uit de opgehaalde praktijkervaringen is gebleken dat omgeving van het kind een grote rol 
speelt bij het oplossen van de problemen. De oplossingen komen dan niet alleen uit de Jeugd-
hulp. Vanuit de diverse invalshoeken en mogelijkheden gaan we kijken wat het beste voor het 
kind is. 

10. OVERGANG ACHTTIEN -/ACHTTIEN + EN WETGEVING 
We gaan onderzoeken hoe we met de ervaringen opgedaan na de transitie de jeugdigen van 
zestien tot drieëntwintig jaar zo efficiënt en effectief mogelijke kunnen ondersteunen en aan-
sluiten bij hun (hulp)vraag. Waarbij deze jongeren die vanuit de jeugdhulp naar de WMO gaan, 
geen hinder mogen ondervinden van deze overstap. 

11. PASSEND ONDERWIJS
De verbinding tussen onderwijs en zorg is van groot belang. Uitgangspunt daarbij is dat we uit-
gaan van de mogelijkheden en de behoeften van de individuele jeugdigen en hun ouders. Het 
samenwerkingsverband passend onderwijs is daarbij een belangrijke samenwerkingspartner. 



HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De nota Jeugdhulp 2015-2016 
die destijds is verschenen ging vooral in op de inrichting en organisatie (transitie) van de jeugd-
hulp in de gemeente. De instrumentele kant van het verhaal. Nu de transitie achter de rug is 
breekt de tijd voor de transformatie aan; de daadwerkelijke vernieuwing van de jeugdhulp. 

1.1 WAAROM EEN NOTA JEUGDHULP?
In de Jeugdwet is opgenomen dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt dat richting 
geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende pre-
ventie en jeugdhulp. Naast de twee kerntaken is de gemeente ook verantwoordelijk voor de 
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Deze nieuwe nota Jeugd-
hulp bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid betreffende preventie, 
jeugdhulp, de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en geeft 
aan wat de doelstellingen zijn en hoe deze te bereiken.
 
1.2 DOELSTELLINGEN VAN DE JEUGDWET
De gemeente is verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de jeugdhulp. De Jeugd-
wet geeft al wel een aantal transformatiedoelstellingen mee:
•  Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van
 jongeren en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk. 
•  Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat  
 te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en 
 peuterspeelzalen. 
•  Eerder de juiste hulp op maat bieden om gespecialiseerde hulp te verminderen. 
•  Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één 
 regisseur’. Door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere  
 samenwerking en innovaties in hulp aan jongeren. 
•  Meer ruimte voor professionals door vermindering van regeldruk.

Deze doelstellingen nemen we mee bij het opstellen van onze eigen doelstellingen voor   
de komende jaren.
 
 

HOOFDSTUK 2 ACHTERGROND INFORMATIE

Dit hoofdstuk begint met een toelichting op de gemeentelijke taken zoals die zijn opgenomen 
in de Jeugdwet; preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 
Daarna volgt een schets van wat hulpverleners in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Daarvoor 
zijn een vijftien professionals geïnterviewd. Vervolgens gaat dit hoofdstuk in op de vragen wat 
we willen bereiken en hoe we dat willen bereiken. Dat zijn de algemene doelstellingen. Onze 
wettelijke taken, de ervaringen uit de praktijk gekoppeld aan de algemene doelstellingen vor-
men de basis voor hoofdstuk 3: onze focus voor de komende jaren.

2.1 HOE IS DE JEUGDHULP GEORGANISEERD?
Wanneer we spreken over jeugdhulp in zijn totaliteit, dan gaat het om vier verschillende onder-
delen: preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. In de vol-
gende paragrafen worden de vier onderdelen nader toegelicht. 

2.1.1 PREVENTIE
De Jeugdwet spreekt van preventie als het gaat om jeugdhulp in lichte vormen. Dit is de vrij 
toegankelijke jeugdhulp in de eerste lijn. Het gaan dan om bijvoorbeeld:
• Advies geven over en het bepalen en het inzetten van de aangewezen vorm van niet-vrij  
 toegankelijke jeugdhulp (de ‘toegang’);
• Lichte pedagogische thuishulp;
• Licht-ambulante begeleiding/ondersteuning;
• Schoolmaatschappelijk werk. 
Preventie is het inzetten op voorkomen van problemen. In de vrij toegankelijke jeugdhulp gaat 
het dan om het voorkomen van problemen bij kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar. 
In eerste instantie zijn de ouders en verzorgers verantwoordelijk voor de opvoeding. Wij zien 
het als onze taak om ouders en het onderwijs te helpen bij het voorkomen en aanpakken van 
achterstanden. Het belang van het kind staat daarbij voorop. Daarom gaan wij de kansen voor 
kinderen om zich goed te ontwikkelen en veilig op te groeien vergroten. 

WIJ WILLEN HET BESTE VOOR HET KIND
Het doel is dat wij een betere gemeente worden voor opgroeiende kinderen. Wij willen de zorg 
dichtbij en rondom het kind organiseren. Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroei-
en. Daarvoor concentreren wij ons samen met de ouders, de scholen en andere instellingen in 
een dorp of wijk op goede doorlopende leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen. 
Daarom willen wij al in een zeer vroeg stadium problemen signaleren en actie ondernemen, 
bijvoorbeeld op het consultatiebureau, op scholen en op peuterspeelzalen. Om dit te bewerk-
stelligen, is het van belang om de medewerkers daarin te trainen. Preventie is de basis om 
problemen te voorkomen. 

Goede toegankelijkheid van preventie is hierbij van groot belang. Ouders moeten weten waar 
je terecht kunt met vragen over opvoeding en opgroeien. Dit moet een laagdrempelig en 
goed op de vraag aansluitend aanbod zijn. Het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt hierin een 
belangrijke rol. Wij vinden het belangrijk dat het Centrum voor Jeugd en Gezin aansluit bij de 
context van de doelgroep en werkt aan een goede bereik- en beschikbaarheid.



De ‘Wet verplichte meldcode’ en de daarin opgenomen kindcheck1 zijn instrumentele vormen 
van preventie. Door het vroegtijdig signaleren en interveniëren kan erger worden voorkomen. 
De gemeente stimuleert actief het gebruik van de meldcode.
Binnen het preventieaanbod zijn er mogelijkheden tot gedragsverandering op korte en lange 
termijn. Afhankelijk van de situatie kan de professional beoordelen – al dan niet in samenwer-
king met andere professionals - wat op dat moment het beste past. Het uiteindelijke doel is 
wel altijd de gedragsverandering op lange termijn en het versterken van de opvoedingsvaar-
digheden. 

2.1.2 JEUGDHULP
De Jeugdwet spreekt van jeugdhulp als het gaat om allerlei intensieve vormen van hulp. Dit is 
de niet-vrij toegankelijke jeugdhulp in de tweede lijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld:
• Gespecialiseerde diagnostiek;
• Intensieve pedagogische thuishulp;
• Intensieve ambulante behandeling;
• Vormen van verblijf en hulp in deeltijd of 24-uursvoorziening;
• Vormen van crisiszorg;
• Consultatie.

De Jeugdwet geeft hiervan een uitgebreide definitie:
•  Ondersteuning van én hulp én zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders  
 bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de 
 gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedrags 
 problemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of opvoedingsproblemen  
 van ouders;
• Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstan- 
 dig functioneren van jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke be- 
 perking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de   
 leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt; 
• Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoon- 
 lijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdi- 
 gen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of  
 psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet heb - 
 ben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor   
 jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.

De taken van de gemeente liggen op het gebied van ondersteunen en bevorderen van het kind 
en zijn ouders.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbe-
oefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en 
justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De meldcode is een stappenplan waarin 
staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren 
en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.
De Kindcheck is onderdeel van de Wet meldcode en valt onder de eerste stap van de meldcode: het in kaart brengen van 
signalen. Bij zorgen over een volwassen cliënt of patiënt moet de professional nagaan of hij of zij de zorg heeft voor min-
derjarige kinderen en of deze veilig kunnen opgroeien. De problemen van de cliënt of patiënt kunnen de opvoeding name-
lijk negatief beïnvloeden en leiden tot schadelijke gevolgen voor de kinderen.
Met de invoering van de Kindcheck is de professional, ook als deze alleen met volwassenen werkt, verantwoordelijk voor 
het signaleren van kindermishandeling. De Kindcheck helpt professionals om oudersignalen in kaart te brengen en vergroot 
de mogelijkheden om kindermishandeling te signaleren.

2.1.3 KINDERBESCHERMINGSMAATREGELEN 
Een kinderbeschermingsmaatregel2 kan worden opgelegd bij jeugdigen (min negen maanden 
tot achttien jaar) en hun gezinnen. Nederland kent twee kinderbeschermingsmaatregelen. Een 
kinderbeschermingsmaatregel zorgt ervoor dat een gezin gedwongen hulp ontvangt. Een on-
dertoezichtstelling (ots) betekent dat de ouder in het gezag wordt beperkt. Een gezinsvoogd 
voert deze maatregel uit. Een ontheffing of ontzetting betekent dat een ouder het gezag ver-
liest. Een voogd voert deze maatregel uit. De kinderrechter beslist of er een kinderbescher-
mingsmaatregel wordt opgelegd, al dan niet met een machtiging uithuisplaatsing en laat zich 
hierbij adviseren door de Raad voor de Kinderbescherming. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de kinderbeschermingsmaatregelen. De maatregelen worden uitgevoerd door een gecerti-
ficeerde instelling3. Naast de gemeente hebben jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellin-
gen en Veilig Thuis Drenthe een rol bij deze maatregelen. Onze inzet bij preventie en jeugdhulp 
zijn er op gericht om te voorkomen dat deze maatregelen opgelegd moeten worden.  

2.1.4 JEUGDRECLASSERING
Jeugdreclassering4 kan worden ingezet bij jongeren (twaalf tot achttien jaar) die een strafbaar 
feit hebben gepleegd en is een combinatie van intensieve hulp aan en controle op de jongere. 
Jeugdreclassering wordt opgelegd door de kinderrechter (bij vonnis) en in een aantal gevallen 
ook door de officier van justitie (OM-afdoening en bij schorsing voorlopige hechtenis) – het gaat 
hier dus om begeleiding van de jongere in een gedwongen en soms vrijwillig kader. Ook kan 
jeugdreclassering worden ingezet bij nazorg na verblijf in een justitiële inrichting of op verzoek 
van de Raad voor de Kinderbescherming. In deze gevallen gaat het om jeugdreclassering op 
vrijwillige basis (begeleiding in de periode tot de strafzitting). De gemeente is verantwoordelijk 
voor de jeugdreclassering. De gecertificeerde instellingen in Drenthe voeren deze maatregel 
uit. Ook hier is onze inzet er op gericht om te voorkomen dat deze maatregelen opgelegd moe-
ten worden. 

2.2 OVERGANG ACHTTIEN -/ACHTTIEN + EN WETGEVING 
Jongeren tot achttien jaar vallen voor de zorg en ondersteuning onder de Jeugdwet. Voor jonge-
ren vanaf achttien jaar en volwassenen gebeurt dit via de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). De uitzonderingen zoals beschreven in hoofdstuk 2.1 daargelaten. Deze overgang mag 
geen gevolgen hebben voor de zorgcontinuïteit van de jongeren. Dit vraagt van medewerkers 
binnen de gemeente en met de medewerkers van de samenwerkingspartners in zorg, onder-
steuning en participatie een goede samenwerking en afstemming. De zorgcontinuïteit mag niet 
in het geding komen.

2.3 WAT KOM JE TEGEN IN DE PRAKTIJK?
Uit verschillende interviews met de hulpverleners van de diverse ketenpartners in onze ge-
meente is het volgende beeld over de dagelijkse praktijk ontstaan. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Kinderbeschermingsmaatregelen worden opgelegd door de kinderrechter. Dit gebeurd in beginsel op verzoek van de Raad 
voor de Kinderbescherming. Wanneer de kinderrechter het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming inwilligt (wat 
meestal gebeurd), is de hulpverlening aan een kind niet meer vrijblijvend. Ouders zijn verplicht mee te werken aan de door 
de kinderrechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel.

3 Certificering is het verlenen van een certificaat aan een instelling, die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclasse-
ring uitvoert, zodra deze voldoet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in het normenkader Jeugdbescherming/Jeugdre-
classering.

4 (Bron: http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/fileadmin/w/wegwijzerjeugdenveiligheid_nl/Jeugdcriminaliteit/Facts-
heet_Jeugdreclassering.pdf).



Gezinsinvloed
De hulpverleners in de jeugdhulp komen kinderen tegen uit gezinnen waar veel stress is. Oor-
zaken van de stress komen vaak door financiële problemen (schulden, armoede), werkloosheid, 
en/of een (complexe) echtscheiding. Daarnaast neemt de druk op jonge mantelzorgers toe 
(jongeren groeien op met iemand in het gezin die zorg nodig heeft).
Maar ook psychiatrische- en verslavingsproblemen (o.a. alcohol, drugs, game of gokverslaving) 
komen voor bij de ouders en jongeren in het gezin. Deze kinderen groeien op in een wereld vol 
problemen, waarbij enkelen ook onveilig zijn en komen daardoor in de jeugdhulp terecht. We 
kunnen stellen dat wanneer deze problematiek niet speelt in het gezin, het kind in veel situa-
ties ook geen beroep hoeft te doen op de jeugdhulp. De problematiek is in deze situaties veelal 
reactief van aard.

Hulpvraag van de ouders
Ouders met problemen komen niet snel met een hulpvraag. De vraag is dan ook of de ouders 
de problemen zelf zien en erkennen. De thuissituatie heeft echter wel grote invloed op de 
ontwikkeling en het gedrag van het kind. Het kind ervaart dus de problemen en spanningen 
van de thuissituatie en reageert daarop. De jeugdhulp is dan een deel van de oplossing. Naast 
de hulp aan het kind moet ook de gezinssituatie veranderen om patronen te doorbreken.  Dit 
betekent dat het van groot belang is om breed te kijken naar de vragen van het gezin, om 
zodoende ontvankelijkheid te creëren voor hulpverlening en verbetering. Slechts insteken op 
jeugdhulp is in veel gevallen niet voldoende om de jeugdige en het gezin verder te helpen.

Sociaal-economische status
Ook zien we problemen bij kinderen die opgroeien in gezinnen met een lagere sociaal-econo-
mische status (lage SES)5. Er is dan vaker sprake van generatie-problematiek. Ook hier zijn het 
de gezinsinvloeden die bepalen hoe het kind opgroeit. Generatie-problematieken doorbreken 
vraagt een investering met een lange adem op verschillende levensgebieden.

Aangeboren beperking
Naast de problemen veroorzaakt door de gezinsinvloeden zien we ook kinderen in de jeugd-
hulp met een (aangeboren) beperking. Dat kan gaan om een lichamelijke of verstandelijke 
beperking en/of een psychiatrische aandoening. De problemen komen dan niet direct voort uit 
de gezinssituatie. Deze situatie is wel (deels) bepalend voor de impact van de problematiek op 
het kind.  Deze beperking gaat al dan niet samen met bovengenoemde problematiek.

De hierboven beschreven kinderen zien we terug in het niet-vrij toegankelijke deel van de 
jeugdhulp. Het gaat hierbij voornamelijk om gezinnen met problemen op meerdere levensge-
bieden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Sociaal-economische Status: positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, 
inkomen of beroepsstatus.

HOOFDSTUK 3 ONZE FOCUS VOOR DE KOMENDE JAREN

Dit hoofdstuk gaat in op onze focus voor de komende jaren. Dit zijn de belangrijke punten waar 
we samen met onze partners aan gaan werken. Hierbij is er nadrukkelijk ruimte om in te spe-
len op nieuwe ontwikkelingen en ervaringen die we de komende jaren gaan opdoen. 

3.1 COLLEGEAKKOORD EN PROGRAMMABEGROTING
In ons collegeprogramma ‘Kijken in Kansen’ is al een aantal uitgangspunten over de jeugdhulp 
opgesteld. Ook in de programmabegroting voor 2017 en verder is al richting meegegeven. In de 
volgende paragrafen staat een aantal punten over hoe en wat we willen bereiken. Deze punten 
komen onder meer uit het collegeprogramma en de programmabegroting. 

3.2 WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
• Wij zien het als onze taak om ouders en het onderwijs te helpen bij het voorkomen en  
 aanpakken van achterstanden. Het belang van het kind staat daarbij altijd voorop.
• Wij willen onnodige zorg voorkomen. Daarom willen wij al in een zeer vroeg stadium  
 problemen signaleren en actie ondernemen. 
• Wij willen dat iedereen de gelegenheid krijgt om zich naar vermogen te ontwikkelen en  
 ontplooien.

3.3 WAT VINDEN WIJ DAARBIJ BELANGRIJK?
• Wij stellen het kind altijd centraal.
• Wij leveren maatwerk. We kijken wat een kind nodig heeft en niet waar het recht op  
 heeft.
• Er mag niemand tussen wal en schip vallen.
• Wij vinden keuzevrijheid en kwaliteitsborging in de zorg van groot belang.
• Wij werken vanuit het principe “één gezin, één plan, één aanspreekpunt”.

3.4 HOE WILLEN WIJ DAT BEREIKEN?
• Vroegtijdig signaleren.
• Sluitende verbinding en samenwerking tussen ketenpartners.
• Laagdrempelige toegang 
•  Goede samenwerking met de huisartsen.

3.5 WAT HEBBEN WE DAARVOOR NODIG?
• Goede medewerkers die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Daarbij is  
 ruimte voor intervisie en leergroepen van groot belang. 
• Goede scholing op het gebied van veiligheid van kinderen zodat de medewerker tijdig  
 kan onderkennen wanneer er gerede zorgen zijn over de veiligheid van kinderen en   
 wanneer er vervolgens opgeschaald moet worden, dan wel een andere partij er bij moet  
 worden gehaald.
• Het is van belang dat de medewerker als hulpverlener een gelijkwaardige werkrelatie  
 kan opbouwen met cliënt waarbij de hulpverlener transparant kan zijn in handelen en  
 een goede balans tussen afstand en nabijheid kan creëren. 
• Goed netwerk van hulpverleners van de verschillende ketenpartners die elkaar kennen  
 en weten te vinden. Daarbij werken we volgens de afgesproken zorgroute van het 
 Centrum voor Jeugd en Gezin.
• Naast de goede methoden en technieken en kennis en vaardigheden van de hulpver-  
 leners is de ontvankelijkheid van de cliënt bepalend voor het te behalen effect. Op de



 eerste twee punten hebben we veel invloed. Op het laatste punt minder. Maar het punt  
 van de ontvankelijkheid is wel van cruciaal belang.

3.6 MET WIE WERKEN WE SAMEN?
Bij de jeugdhulp stellen we het kind altijd centraal. Wij willen het kind daarom altijd zien en 
spreken. De ouders zijn de belangrijkste partner. Samen met het kind en de ouders willen 
we de gewenste situatie bereiken. De ouders zijn ook verantwoordelijk voor het kind, tenzij 
dat niet meer kan of mogelijk is. Dan stappen we over van het vrijwillig naar het gedwongen 
kader. Daarnaast werken we samen met de professionele partners in het voorveld, in de 1e en 
2e lijns zorg. Het gaat om partners uit het welzijn, onderwijs, zorg en de justitiële keten. En we 
werken samen met het netwerk rond het gezin, bijvoorbeeld met opa’s en oma’s of de buren. 

3.7 INPUT VAN DE KETENPARTNERS
Ook onze ketenpartners hebben we de vraag gesteld waar we de komende jaren in kunnen in-
vesteren om de keten rond het kind te versterken. We hebben van diverse ketenpartners vanuit 
diverse invalshoeken en achtergronden reacties gekregen op het vraagstuk.  Bij het stellen van 
deze vraag hebben we aangegeven dat er balans moet zijn tussen de professionaliteit van de 
medewerker, het beschikbare hulpaanbod en de ontvankelijkheid van de cliënt. Als die balans 
er niet is, zal de hulp waarschijnlijk niet beklijven. De kracht van onze gemeente zit hem in de 
brede blik van de medewerkers. Wij zien het kind in zijn of haar eigen context en behandelen 
een gezin als geheel. Wij begrijpen dat jeugdhulp slechts een onderdeel is van de oplossing. 
Er wordt in Hoogeveen gewerkt met een ‘erbij-haal-model’. Deskundigen en professionals, van 
wijkagent tot werkcoach, weten elkaar te vinden. Zij consulteren elkaar waar nodig voor  des-
kundig advies op verschillende levensgebieden. Door de vragen van het gezin serieus te ne-
men en ook op praktisch gebied ondersteuning te realiseren, wordt er ontvankelijkheid voor 
hulpverlening en ruimte voor verbetering gecreëerd. Naast de organisatorische randvoorwaar-
den zijn dit de punten waarop het verschil gemaakt kan worden. 

3.8 FOCUSPUNTEN
Er is al veel georganiseerd en geregeld op het gebied van preventie, jeugdhulp, kinderbescher-
mingsmaatregelen en jeugdreclassering. Maar het kan altijd beter. Daarom kiezen we voor 
de onderstaande punten waar we de komende jaren aan gaan werken. Dit is onze focus. Na 
realisatie of tijdens het proces van realiseren van deze punten komen er weer nieuwe punten 
en inzichten waar we mee aan de slag gaan. We blijven ons zelf continue verbeteren. De focus 
voor de komende jaren ligt op:

 1 JONG HOOGEVEEN 
Hoogeveen is de gemeente van de kansen voor jongeren. Kansen die we samen bieden en 
verzilveren. Kinderen in Hoogeveen groeien gezond, veilig, schuldenvrij en goed opgeleid op 
en vinden succesvol hun weg in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Jong Hoogeveen heeft 
een preventieve werking. Alles binnen Jong Hoogeveen is gericht op het vergroten van kansen 
en voorkomen danwel verkleinen van problemen. De activiteiten van Jong Hoogeveen zijn na-
der uitgewerkt in de werkagenda. Deze is opgesteld door kinderen, jongeren, ouders en profes-
sionals. Er worden afspraken gemaakt voor de korte, middellange en lange termijn. Dit project 
vraagt een lange adem om daadwerkelijk structureel te verbeteren.

De basis van Jong Hoogeveen is dat we de leefwerelden van kinderen ‘thuis’, ‘school’ en ‘buurt’ 
beter met elkaar willen verbinden. En dat willen we samen doen. Samen met het onderwijs 
en andere organisaties, maar vooral ook samen met kinderen, jongeren en hun ouders. Vanuit 

Jong Hoogeveen zetten we onder andere meer in op preventie, bieden we gerichte preventie-
activiteiten gebundeld aan aan het onderwijs, betrekken we ouders en jongeren meer bij hun 
eigen hulptrajecten en gaan we nog meer in zetten op een gezonde leefstijl. We geloven dat 
dit ook resultaten ten aanzien van jeugdhulp oplevert: we proberen problemen te voorkomen, 
we signaleren een hulpvraag eerder en kunnen daardoor lichtere interventies inzetten dan 
wanneer we deze inzet niet zouden doen.

 2 UITVOEREN VAN HET VERBETERPLAN JEUGDHULP 
Naar aanleiding van het incident bij de Arend in 2015 hebben de Inspectie Jeugdzorg, de In-
spectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie een onderzoek ingesteld. 
De inspecties hebben op 27 mei 2016 een onderzoeksrapport met daarin vijf uit te werken ver-
beterpunten opgeleverd. De inspecties dragen de gemeente op om, samen met de betrokken 
instellingen, deze punten te verbeteren. De verbeterpunten zijn:
a. Altijd het kind zien en spreken
b. Duiden van de problematiek
c. Concrete veiligheidsafspraken
d. Patronen herkennen
e. Een stap extra zetten

Deze punten dragen bij aan het verbeteren van de jeugdhulp in Hoogeveen. Deze acties zijn 
(deels) al ingezet voor het verschijnen van deze nota en lopen door in de periode waar deze 
nota overgaat. 
 
 3 VERSTERKEN VAN DE SAMENWERKING TUSSEN DE MEDISCHE EN PSYCHOSOCIALE   
 HULPVERLENING
Problemen van kinderen kunnen medische en psychosociale oorzaken hebben. Uit de gesprek-
ken met de huisartsen en medisch specialisten is gebleken dat onderzoek naar de oorzaak van 
de problemen via de medische lijn óf via de psychosociale lijn verloopt en niet parallel. Vaak 
weten de medisch specialisten al vrij snel dat de klachten geen medische oorzaak hebben 
maar psychosociaal van aard zijn. Samen met de huisartsen en medisch specialisten gaan we 
onderzoeken hoe we deze twee onderzoekslijnen beter kunnen verbinden. Daarmee hopen 
we op een snellere manier de juiste diagnose te kunnen stellen om zo snel mogelijk een goed 
hulpaanbod te bieden voor het kind. Ook willen we daarmee voorkomen dat kinderen onnodig 
in de tweede lijnszorg terecht komen. 

Bij dit punt gaat het ook om de samenwerking tussen de toegang, de huisartsen en de me-
disch specialisten als verwijzers naar het niet vrij toegankelijke deel van de jeugdhulp. Ook met 
het doel om het kind op de beste manier te helpen.   

 4 INVESTEREN IN ONZE MEDEWERKERS IN DE HULPVERLENING
Onze medewerkers in de hulpverlening, maar ook de medewerkers van onze ketenpartners, 
zijn dagelijks in de weer om het verschil te maken. Uit de interviews en de reacties van onze 
ketenpartners kwam een aantal punten naar voren die betrekking hebben op het verder profes-
sionaliseren van onze medewerkers in de uitvoering. Wij willen samen met onze ketenpartners 
een goed aanbod opstellen voor de nog verdere professionalisering van onze medewerkers. 
Punten waarop we blijvend willen investeren zijn:

a. Deskundigheidsbevordering door aanvullende training en opleiding;
b. Intervisie tussen medewerkers van de ketenpartners;



c. Aandacht voor de caseload. Bij een te grote caseload komt de kwaliteit van het werk in  
 het geding en is er minder ruimte voor professionalisering. Ook de heftige situaties waar  
 medewerkers mee geconfronteerd worden is een reden voor het zorgen van een goede  
 werkbalans.
d. Aandacht voor de administratieve lastendruk. Er moet een goede verhouding zijn tussen  
 de daadwerkelijke hulpverlening en administratieve werkzaamheden. Voor zover het   
 binnen onze mogelijkheden ligt proberen we de administratieve lastendruk te 
 verminderen.  
e.  Huisvesting kan de mogelijkheid bieden dat hulpverleners van verschillende organisaties  
 op een gezamenlijke locatie(s) werken. Dat versterkt de samenwerking en de kwaliteit  
 van de hulpverlening. 

Het blijvend investeren in (onze) medewerkers is van belang om de andere punten te kunnen 
realiseren.  

 5 HET VERBETEREN VAN ONZE BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID BIJ NIET 
 SPOEDEISENDE SITUATIES
Het CJG is nu bereikbaar op werkdagen van 8.30 – tot 17.00 uur. Maar dat zijn niet altijd de tijd-
stippen waarop ouders en kinderen de mogelijkheid hebben om langs te komen voor advies- 
en hulpvragen. Uit onze gesprekken is gebleken dat wanneer ouders werken, het lastig kan zijn 
om op afspraken te komen tijdens kantooruren. Er moet dan bij de werkgever wel de moge-
lijkheid zijn om de ruimte te krijgen naar een gesprek te komen. Wij gaan onderzoeken of we 
onze openingstijden kunnen aanpassen en of er andere (digitale)manieren zijn om in contact te 
komen met onze cliënten.

 6 HET INITIËREN VAN KIND- EN OUDER FEEDBACK OP ONZE DIENSTVERLENING
Onze inzet is er altijd op gericht om de situatie van het kind en zijn omgeving te verbeteren. 
Daarom willen wij van onze cliënten horen hoe onze dienstverlening wordt ervaren en waar 
we ons kunnen verbeteren. Deze ervaringen gekoppeld aan onze eigen ervaringen dragen bij 
aan de kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening. Voor deze nota is hoofdzakelijk gebruik 
gemaakt van de ervaringen van de professionals. Op dit moment is de feedback van kinderen 
en ouders onvoldoende georganiseerd. Door hier op in te zetten kunnen we in de toekomst wel 
gebruikmaken van deze feedback. Deze opgave is ook opgenomen in de Jeugdwet. 

 7 OPVOEDONDERSTEUNING
Onze inzet is er op gericht om problemen te voorkomen. Opvoedondersteuning speelt daarbij 
een belangrijke rol. Het hulpaanbod is groot en divers. Wij gaan ons huidige hulpaanbod on-
derzoeken. Wij willen weten of de vraag goed aansluit op de behoefte. Alleen dan kunnen er 
goede matches gemaakt worden tussen vraag en aanbod. Wij willen toe naar een adequaat en 
duurzaam aanbod. Bij dit punt nemen we ook de vindbaarheid van het aanbod mee.

 8 DE INVLOED VAN INTERNET OP DE OPVOEDING EN ONTWIKKELING VAN KINDEREN
Naast de traditionele vindplaatsen thuis, buurt en school hebben we ook te maken met de rol 
van internet/sociale media. Daar zitten voor de ontwikkeling van kinderen veel positieve pun-
ten aan. Maar ook negatieve. Internet en de bijbehorende mogelijkheden hebben veel invloed 
op het dagelijkse leven van kinderen. Maar we hebben daar weinig zicht en grip op. De gevol-
gen voor de ontwikkeling van het kind kunnen echter heel groot zijn. Denk aan digitaal pesten 
of online seksueel risicogedrag. Voor dit punt moeten we onderzoeken hoe we kinderen kun-
nen voorbereiden en weerbaar maken om hier geen slachtoffer van te worden. Maar ook om 

geen dader te worden. 

 9 HET KIND EN ZIJN OMGEVING 
Uit de opgehaalde praktijkervaringen is gebleken dat de omgeving van het kind een grote rol 
speelt bij het oplossen van de problemen. Daarom is de aandacht voor integraal werken erg 
belangrijk. Het gaat in de praktijk vaak om multiproblem situaties. Hierbij gaan we nadrukkelijk 
kijken naar het kind én zijn omgeving. De oplossingen komen dan niet alleen uit de Jeugdhulp. 
Zo is het kindpakket bijvoorbeeld opgenomen in het minimabeleid. Maar ook de aanpak van 
bijvoorbeeld laaggeletterdheid draagt bij aan de oplossing. Vanuit de diverse invalshoeken en 
mogelijkheden gaan we kijken wat het beste voor het kind is.

 10. OVERGANG ACHTTIEN -/ACHTTIEN + EN WETGEVING
We gaan onderzoeken hoe we met de ervaringen opgedaan na de transitie de jeugdigen van 
achttien tot drieëntwintig jaar zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen ondersteunen en hoe 
we kunnen aansluiten bij hun (hulp)vraag. Waarbij deze jongeren die vanuit de jeugdhulp naar 
de WMO gaan, geen hinder mogen ondervinden van deze overstap. Dit vraagt een goed sa-
menspel tussen de jeugd- en gezinswerkers en de regiecoaches.

 11. PASSEND ONDERWIJS
De verbinding tussen onderwijs en zorg is van groot belang. Samen met onderwijs zijn we 
verantwoordelijk voor een goede aansluiting. Kinderen mogen hier niet tussen wal en schip 
vallen en daarom is het goed de onderwijszorg en de jeugdhulp goed op elkaar aan te laten 
sluiten. Wij willen de komende jaren pro-actief aan de slag om een goede samenwerking en 
afstemming te realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat we uitgaan van de mogelijkheden en de 
behoeften van de individuele jeugdigen en hun ouders. Het samenwerkingsverband passend 
onderwijs is daarbij een belangrijke samenwerkingspartner.
We willen voorkomen dat kinderen thuiszitters worden en de doorgaande schoollijn wordt 
onderbroken. Onderwijs is de basis voor de toekomst. Samen met het samenwerkingsverband 
gaan we vorm en inhoud geven aan onze opgave voor de komende periode. 



HOOFDSTUK 4 BORGING 
 
De doelstellingen voor de komende jaren zijn in het voorgaande hoofdstuk op hoofdlijnen 
beschreven. Om de doelstellingen verder te concretiseren en ‘smart’6 te maken wordt na het 
vaststellen van deze nota een uitvoeringsplan opgesteld. Dat plan wordt door het college vast-
gesteld. De doelstellingen en acties worden opgenomen in de Programmabegroting. De verant-
woording en eventuele wijzigingen verlopen via de planning- en controlcyclus van de program-
mabegroting. Deze nota Jeugdhulp wordt door de raad vastgesteld. Om de betrokkenheid van 
de raad bij dit onderwerp blijvend te onderhouden komen de ontwikkelingen en voortgang van 
deze nota terug in de bijeenkomsten van de klankbordgroep sociaal domein van de raad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.
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