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1. Inleiding 
 
Waarom dit document? 
 
Dit document omvat de inzichten opgedaan tijdens de inventarisatiefase van het project 
doorontwikkelingen jeugdhulp Hoogeveen, de aanbevelingen die daaruit komen en de vervolgstappen 
om de aanbevelingen handen en voeten te geven.  
 
Samenvatting: de belangrijkste aanbevelingen 
 
Het moet radicaal anders 
 
De jeugdhulp is doorgeschoten. We zijn te veel bezig met professionele hulp op individuele kindgerichte 
problemen. Dit kost veel tijd, energie en geld. De tekorten lopen op. Het effect is moeilijk meetbaar en 
staat te vaak los van de normale wereld van het kind en de jongere. Niemand is tevreden. Kinderen en 
jongeren hebben te maken met veel verschillende gezichten van professionals. Professionals in welzijn, 
jeugdhulp en onderwijs zijn veel met protocollen en minder met hun eigen vak bezig in het directe 
contact met kinderen en ouders. De bestuurder ziet de tekorten oplopen en krijgt maar geen grip op de 
doelen. Deze problemen spelen niet alleen in Hoogeveen maar in het hele land. 
 
We krijgen van professionals en deskundigeni terug dat de oorzaak van jeugdhulpaanmeldingen vaak 
een probleem is in de omgeving dat stress veroorzaakt bij kinderen en jongeren. Dan gaat het met name 
om problematiek bij de ouders, echtscheiding, armoede, achterstanden. Die problemen vragen 
aandacht maar los je niet op met een kindgericht hulptraject. 
 
Ook horen we van professionals en deskundigen dat veel gedrag eigenlijk normaal is voor de leeftijd, 
maar als abnormaal wordt behandeld en in een hulptraject terecht komt.ii 
 
Verder zien we in het hele land dat er veel aandacht is om risico’s te beperken en te mijden als het om 
jeugd gaat, terwijl er te weinig aandacht is voor positieve factoren die de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren stimuleren.iii 
 
Je kunt het ook zo omschrijven. We zijn te veel bezig met de vraag ’Hoe kunnen we de jeugdhulp beter 
organiseren?’ De vraag moet zijn: ‘Hoe willen we dat onze kinderen opgroeien?’ 
 
Ondertussen blijven er natuurlijk kinderen en jongeren die voor de eigen veiligheid of vanwege 
individuele problematiek jeugdhulp nodig hebben. Voor hen moeten we het jeugdhulpsysteem nog 
efficiënter en veel effectiever inrichten. Dat is een continue opgave tot doorontwikkeling. 
 
Er is een manier om hieruit te komen. Het moet radicaal anders om betere ondersteuning en hulp te 
bieden tegen betaalbare kosten. We willen veel meer de basis versterken: de normale leefomgeving van 
thuis-school-buurt. Juist daar willen we alle kansen geven om succesvol op te groeien en talenten te 
ontwikkelen. En voor wie dat nodig heeft bieden we ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien, aan 
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kinderen en jongeren, maar juist ook aan ouders en andere belangrijke volwassenen die het kind zien in 
het alledaagse leven. Bij kansen geven en ondersteuning bieden, spelen professionals een rol, maar ook 
informele contacten. En daarbij zetten we ´de verbindende aanpak´ (restorative practice) in. Dat 
betekent met name dat we altijd het kind of de jongere betrekken. Praten mét en niet praten óver. 
 
Kortom, we willen kinderen en jongeren in Hoogeveen alle kansen bieden voor een goede toekomst en 
ondersteuning daarbij als het nodig is. En we willen de kosten voor jeugdhulp terugdringen en 
maatschappelijk verantwoord houden. Dit doen we door: 

1. De basis in de eigen normale leefomgeving van thuis-school-buurt flink te versterken, en daarbij 
integraal te werken vanuit een brede doorontwikkeling sociaal domein breed 

2. Het jeugdhulpsysteem flink aan te scherpen en de acties hiertoe beter te doorgronden en 
volgen op programma- en bestuurlijk niveau 

 
2. Doelen en beoogde resultaten 
 
Algemene doelen 
 
We hebben een aantal algemene doelen die eerder zijn vastgesteld (nota jeugdhulp 2017-2020): 
 
1. Ouders en onderwijs helpen bij het voorkomen en aanpakken van achterstanden, waarbij het 

belang van het kind voorop staat 
2. Onnodige zorg voorkomen, in een zeer vroeg stadium erbij 
3. Iedereen krijgt de gelegenheid zich naar vermogen te ontwikkelen 
 
Daarnaast zijn er de doelen van de jeugdwet: 
 
1. gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk 

dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en 
professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken 

2. minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen 
3. eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen 
4. samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 
5. meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij hun werk 
 
 We zien dat de doelen prima zijn, maar dat we nog altijd niet in staat zijn ze te behalen. In 

Hoogeveen niet en in het merendeel van de andere gemeenten niet. Ouders en onderwijs 
helpen en eigen kracht aanspreken, komt nog onvoldoende van de grond. De zorgvraag 
terugbrengen lukt nog niet, de praktijk van samenhangende hulp is weerbarstig, regeldruk is 
prominent aanwezig  

 
Doelen voor dit project  
 
Het primaire doel van dit project in een vraag: Hoe krijgen we als gemeente een betere sturing op de 
effecten en kosten van jeugdhulp? 
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 Kort gezegd krijgen we een betere sturing door 1. een radicale keuze te maken om de basis in de 

eigen normale leefomgeving van thuis-school-buurt flink te versterken en 2. het 
jeugdhulpsysteem drastisch aan te scherpen (zie verderop) en de acties hiertoe beter te 
doorgronden en volgen op programma- en bestuurlijk niveau 

 
Ook het secundaire doel geven we weer in een vraag: Hoe krijgen we beter zicht op jeugdhulp? En dan 
met name op a. het jeugdhulp landschap: welke zorgbehoefte is er in Hoogeveen, en vervolgens wie 
doet wat voor wie waarom met welk resultaat tegen welke kosten en hoe ontwikkelt dit landschap zich, 
b. beleving jeugdhulp: hoe beleven de betrokkenen de hulp en c. acties en afspraken die al lopen, 
gericht op een betere jeugdhulp. 
 
 Kort gezegd hebben we veel data maar geen systeem dat ons bestuurlijk overzicht, inzicht en 

sturingsmogelijkheden biedt. Ook hebben we nog onvoldoende georganiseerd dat we de 
verhalen van kinderen, ouders en professionals boven tafel krijgen om de data te duiden en 
nuanceren. Zie de aanzetten hiertoe verderop. 

 
Beoogde projectresultaten 
 
In het project hebben we de volgende beoogde tastbare resultaten benoemd: 
• Dashboard / visualisatie jeugdhulp landschap (een dynamisch instrument voor overzicht, inzicht 

en sturing) 
• Rapportage met analyse en aanbevelingen  
• Structurele interactie met ouders/kinderen (als uitkomst van de belevingspeiling) 
 
 Het dashboard jeugd is in ontwikkeling, hiermee bedoelen we een monitor met data en een 

‘dashboard´ die de gewenste informatie op een toegankelijke manier presenteert. De 
bestuurlijke uitgangspunten voor de inhoudelijke vulling zijn klaar, de indicatoren erbij zijn in 
concept klaar, een applicatie (‘BI tool’) voor het dashboard en de monitor is ingekocht  

 Dit document is de eerste rapportage met analyse en aanbevelingen, zo nodig later meer 
 Een structurele interactie met ouders/kinderen is in voorbereiding, als follow up van een 

lopende verkenning naar beleving en behoefte bij kinderen en ouders (zie verderop) 
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3. Hoe krijgen we als gemeente een betere sturing op de effecten en kosten van 
jeugdhulp? 
 
Twee sporen 
 
We denken een betere sturing te krijgen door in onze aanpak van de jeugdhulp op twee sporen verder 
te gaan:  
 
A. Versterken van de basis van thuis-school-buurt  
 
Om te zorgen dat kinderen en jongeren alle kansen krijgen en zo nodig dat belangrijke steuntje in de 
rug, gaan we de basis in de normale omgeving van kinderen versterken. De basis van thuis-school-buurt, 
in het alledaagse leven. Dat betekent een radicale omslag. Het zwaartepunt moet liggen bij deze basis, 
daar kan veel meer gebeuren aan talentontwikkeling en ondersteuning. De jeugdhulp is zo nodig 
ondersteunend in de basis van thuis-school-buurt en is vangnet voor noodzakelijke zwaardere hulp. Dit 
is de kern van de visie op de doorontwikkeling van onze jeugdhulp. In het volgende hoofdstuk meer over 
de visie. 
 
B. Aanscherpen jeugdhulp systeem 
 
Het jeugdhulp systeem zoals we het nu uitvoeren werkt niet naar tevredenheid. De kosten zijn hoog, de 
effecten (de resultaten voor kind, jongere en gezin) zijn moeilijk meetbaar. We moeten het jeugdhulp 
systeem dus nog efficiënter en effectiever maken. Dit is vanaf 2015 al een continue proces waar we 
onverminderd mee doorgaan.  
 
Met het jeugdhulp systeem bedoelen we:  

A. De toegang naar jeugdhulp 
B. De inkoop van jeugdhulp 
C. De kwaliteit van jeugdhulp  
D. De rechtmatigheid van jeugdhulp 
E. De uitvoering van de jeugdhulp in interventieniveaus (IV) 1 tot en met 8:  

• Interventieniveau 1, 2 en 3: dit is de vrij toegankelijke ondersteuning, waarbij het gaat om 
ondersteuning opvoeden en opgroeien, jeugdgezondheidszorg, licht ambulante zorg en 
cliëntondersteuning 

• Interventieniveau 4, 5 en 6: de met een verwijzing (niet vrij toegankelijke) licht 
gespecialiseerde ambulante hulp  

• Interventieniveau 7 en 8: de met een verwijzing (niet vrij toegankelijke) zwaardere 
gespecialiseerde ambulante en intramurale hulp 

 
 Voorstel is om de IV 1, 2 en 3 te betrekken bij de opgave sterke basis thuis-school-buurt. Dat wil 

zeggen dat de regie vanuit deze opgave komt te liggen, en niet bij de opgave aanscherpen 
jeugdhulp systeem 
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 We verkennen de mogelijkheden om ook IV 4, 5 en 6 te betrekken bij de opgave sterke basis 
thuis-school-buurt, de verkenning doen we in de praktijk samen met het onderwijs en SWW 

 
Met welke acties en activiteiten we het systeem verder aanscherpen staat verderop genoemd. 
Het eerste spoor van een sterke basis thuis-school-buurt vraagt een omslag, met een andere bril kijken 
naar het kind en de jongere, de samenwerking aangaan, het geld wellicht anders verdelen. Het tweede 
spoor van aanscherpen jeugdhulpsysteem is een continue proces. Beide sporen vragen om integraal 
werken vanuit een doorontwikkel opgave sociaal domein breed. 
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4. Visie doorontwikkeling jeugdhulp Hoogeveen 
Een sterke basis voor kinderen en jongeren in Hoogeveen. Dat doen we gewoon samen! 
 

 
 
In Hoogeveen streven we ernaar dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dat geldt juist voor 
kinderen en jongeren. Hoogeveen wil een kindvriendelijke gemeente zijn, met alle kansen om gezond, 
veilig en succesvol op te groeien en talenten te ontwikkelen. Zo nodig bieden we daarbij ondersteuning. 
Om te zorgen dat kinderen en jongeren alle kansen krijgen en zo nodig dat belangrijke steuntje in de 
rug, gaan we de basis in de normale omgeving van kinderen versterken. De basis van thuis-school-buurt, 
in het alledaagse leven. Dat betekent een radicale omslag. We zijn nu te veel bezig met de vraag ’Hoe 
kunnen we de jeugdhulp beter organiseren?’ De vraag moet zijn: ‘Hoe willen we dat onze kinderen 
opgroeien?’ 
 
Gelijke kansen voor alle Hoogeveense kinderen 
 
Thuis, school en buurt gaan we beter verbinden. Want als meerdere volwassenen in het gewone leven 
het kind ondersteunen en betrekken, dan krijgt het kind meer kansen op een goede toekomst. Dat 
vinden we super belangrijk, want té veel kinderen groeien op in een achterstandssituatie. We willen die 
kinderen gelijke kansen geven. Niet door krampachtig alle risico´s te willen uitsluiten, maar juist door 
positief ontwikkeling te stimuleren.  
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Samen met kinderen en jongeren 
 
Binnen Jong Hoogeveen werken we met de verbindende aanpak / restorative practiceiv om gedrag en 
houding op een positieve manier te veranderen. De verbindende aanpak is de basis om ons doel te 
bereiken: kinderen en jongeren alle kansen bieden om succesvol op te groeien. De kern van de 
verbindende aanpak is  

• We werken samen met kinderen, jongeren en gezinnen aan dit doel, en samen met partners. 
Het is nodig dat we als volwassenen veel meer betrokken raken in de levens van kinderen en 
jongeren, in plaats van andersom.  

• Het is nodig dat we flink uitdagen: elk kind, elke jongere heeft talenten. Waar nodig bieden we 
ondersteuning daarbij. 

• Alles in de aanpak gaat over het bouwen, onderhouden, versterken en herstellen van relaties.  
 
Ouders zijn verantwoordelijk 
Het kind is altijd onderdeel van zijn of haar omgeving. Door de omgeving te beïnvloeden, kunnen we het 
kind helpen in de ontwikkeling. Als kinderen langdurig last hebben van stress, gaat ze dat belemmeren 
in hun ontwikkeling. Die stress komt vaak uit de omgeving, niet uit het kind zelf.  
 
De omgeving is natuurlijk in eerste plaats de ouders. Ouders zijn primair verantwoordelijkheid voor het 
welzijn van hun kind. Hoe die verantwoordelijkheid in het geval van gezinsproblemen aan te boren, is 
maatwerk. Meestal nemen ouders vanzelf verantwoordelijkheid. Soms worden al te snel 
jeugdhulpaanvragen gedaan, en is een appèl op de eigen verantwoordelijkheid op zijn plaats. En soms 
als ouders er zelf niet uitkomen, is het nodig ze te ondersteunen, bijvoorbeeld bij schulden en 
echtscheiding. De situatie van het gezin maakt immers enorm veel uit voor een kind.  
 
Opvoedinformatie en ondersteuning voor ouders (en hun netwerk) is daarom erg belangrijk. Ouders 
bereik je door dit aantrekkelijk en laagdrempelig op te zetten. Veel problemen van kinderen horen bij 
opgroeien en gaan weer voorbij. ‘Aandachtig niks doen’ is dan beter dan problematiseren en hulp 
inzetten. 
 
Thuis, school en buurt komen samen 
 
De beste ondersteuning voor de jeugdige is positieve 
aandacht van een betekenisvolle vriend/volwassene, in 
het normale leven. Naast ouders zijn er meer belangrijke 
volwassenen voor het kind en de jongere. Het gaat om de 
kindprofessionals op school en vanuit organisaties, maar 
ook volwassenen in ´de buurt´ in brede zin: de 
buurvrouw, de sportcoach, de oom en tante, het schuldhulpmaatje, de wijkbeheerder, een 
ondersteunend gezin waar de kinderen ook terecht kunnen, en anderen in het sociaal netwerk om het 
gezin. Contacten persoonlijk en online, formeel en informeel. 
 
De school is een cruciale plek voor talentontwikkeling en een belangrijk onderdeel van de leefwereld 
van kinderen. De school is ook een plek waar ‘thuis’ en ‘buurt’ samenkomen. De leerkrachten en 
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professionals op school hebben veel deskundigheid als het gaat om kansen en ondersteuning bieden 
aan kinderen en jongeren. Diezelfde professionals lopen tegen grenzen aan. Niet alle gedragsproblemen 
en alles wat daar achter zit, kun je in of vanuit school oplossen. De school heeft samenwerking met thuis 
en de buurt nodig. Is die verbinding er niet en de problematiek thuis zwaar (psychiatrie, verslaving, 
huwelijksconflict, armoede), dan leeft het kind in twee gescheiden werelden. Het leren stopt bij de 
schooldeur, de ontwikkeling stokt. Zijn ouders betrokken en stimulerend, dan komen we samen tot die 
sterke basis in het normale, alledaagse leven van kinderen en jongeren. Dat werkt vaak veel beter dan 
individuele jeugdhulp buiten deze leefwereld. Dat dit het verschil kan maken, zegt ook het Nederlands 
Jeugd Instituut (NJI) op basis van wetenschappelijk onderzoekv. In de diverse wijken en dorpen in 
Hoogeveen zijn er natuurlijk al allerlei initiatieven voor kinderen, jongeren, ouders en buurt, maar het 
kan veel steviger, integraal en gezamenlijk. 
 
Jeugdhulp blijft uiteraard nodig 
 
De sterke basis van thuis-school-buurt in het dagelijkse leven kan veel meer aan dan we nu denken. 
Maar natuurlijk kan dat soms niet genoeg zijn. Er blijven kinderen en jongeren die voor de eigen 
veiligheid of vanwege individuele problematiek jeugdhulp nodig hebben. Voor hen moeten we het 
jeugdhulpsysteem efficiënter en effectiever inrichten.  
 
We bedoelen daarmee allereerst vroege signalering en beoordeling: is dit een geval voor ‘aandachtig 
niks doen’, lichte ondersteuning of gespecialiseerde hulp.  
 
Daarnaast gaat het om professionele jeugdhulp zo kort en licht mogelijk, zo zwaar als nodig en zo thuis 
mogelijk in te zetten. Lukt het thuis of in de normale omgeving niet, dan biedt jeugdhulp daarbuiten een 
vangnet.  
 
Integrale verwijsroute 
 
De verwijsroute naar informele en formele ondersteuning en jeugdhulp willen we flink verbeteren. We 
streven naar een sterke vereenvoudiging. Hoe meer verwijsloketten, hoe minder grip voor de gemeente 
op effecten en kosten, en des te meer noodzaak voor afstemming en administratie.  
 
Daarnaast willen we integraler verwijzen, vanuit het perspectief van gezin/huishouden. We verwijzen in 
principe naar informele en formele ondersteuning in de normale leefomgeving. Lukt dat niet, dan zijn er 
vangnetten voor kinderen, ouders en voor huishoudens zonder kinderen: zwaardere gespecialiseerde 
jeugdhulp, Wmo, bijstand, schuldhulp en verslavingszorg. Wat is nodig in het gezin? Waar ligt de 
prioriteit in de ondersteuningsbehoefte en het ondersteuningsaanbod? 
 
Integraler verwijzen betekent dat we verkennen waar we de gemeentelijke beoordeling van 
gezinsaanvragen (´toegang’) het best kunnen positioneren.  
 
Verder willen we waar nodig een snelle opschaling naar jeugdhulp. Wie het echt nodig heeft, moet snel 
de juiste hulp krijgen. Dat moet passende hulp zijn, dus een afgestemd aanbod ook bij meerdere 
voorzieningen en aanbieders. Ook willen we de afschaling vergemakkelijken van jeugdhulp naar lichte 
ondersteuning in de normale leefomgeving.  
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Samengevat, welke taken en opgaves zijn er als kinderen en gezinnen hulp en ondersteuning nodig 
hebben? Zie onderstaande afbeelding. 
 

 
 
Kosten in de hand houden 
 
Daarbij speelt een rol dat de maatschappelijke kosten voor jeugdhulp hoog zijn en zelfs stijgen. We 
willen door radicaal anders te werken het kind beter helpen en daarnaast de jeugdhulpkosten 
terugdringen en maatschappelijk aanvaardbaar houden.  
 
Wat gaan we doen? 
 
Een sterke basis thuis-school-buurt, daar gaan we de komende tijd flink aan werken. De urgentie is 
hoog. We hebben elkaar keihard nodig bij deze uitdaging. We beginnen met concrete initiatieven vanuit 
het primair en speciaal onderwijs en de sociaal werkers van SWW. Andere partners en samenwerkingen 
zullen volgen. Daarnaast werken we aan een efficiëntere en effectievere jeugdhulp, als ondersteuning in 
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en als vangnet onder deze sterke basis in samenhang met andere voorzieningen als Wmo, bijstand, 
schuldhulp, verslavingszorg. 
 
Welke rol heeft de gemeente? 
 
Per samenwerking kijken we welke mensen en organisaties de driehoek thuis-school-buurt versterken. 
De ouders spelen in ieder geval een cruciale rol. De gemeente regisseert samen met een nader te 
bepalen regiegroep. Deze groep prioriteert initiatieven vanuit de leefwereld van het kind gezien, en 
houdt het overzicht. Als gemeente ligt daarbij de opgave onze eigen organisatie te herijken. Hoe kunnen 
we onze systemen, structuur en taal ondersteunend laten zijn aan een sterke driehoek? 
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5. Inzichten en aanbevelingen jeugdhulp systeem  
 
Het jeugdhulp systeem hebben we de afgelopen maanden geïnventariseerd en geanalyseerd. Hieronder 
per thema de inzichten en vervolgacties. In de bijlage staan alle vervolgacties van alle thema’s allemaal 
genoemd met de naam van de verantwoordelijke medewerker erbij. 
 
Taakstelling 2019 
 
Voor 2019 is begin 2019 door het college een taakstelling voorgesteld. Deze is nu voorzien van een 
reactie van de adviesraad Sociaal domein voorafgaand aan de behandeling in de raad. De voorstellen 
zijn gericht op een betere jeugdhulp uitvoering die positief is voor kinderen en jongeren.  
 
Het gaat bij deze taakstellingsvoorstellen van begin 2019 om: 
 
• Uitbreiden praktijkondersteuner huisarts jeugdhulp (POH) met een voordeel van 180.000 per jaar. 

We willen groeien van twee naar drie POH’ers in 2019 zodat kinderen en jongeren en zo nodig 
ouders lichter en vroegtijdiger worden geholpen en niet in de jeugdhulp door een hulpaanbieder 
geïndiceerd en behandeld hoeven worden.  

• Doorontwikkelen eigen toegang bij crisishulp met een voordeel van 20.000 per jaar. We willen in 
onze eigen toegang nog scherper kijken hoe we in geval van crises de jeugdhulp organiseren en 
daarmee de kosten beperken. Nu is soms dure overbruggingshulp nodig omdat een geschikte plek 
niet direct beschikbaar is. 

• Pleeggezinnen in plaats van gezinshuizen met een voordeel van 50.000 per jaar. We denken 
kinderen en jongeren die dat nodig hebben een licht en zo thuis mogelijke plek te kunnen bieden 
door pleeggezinnen te werven, zodat minder jeugdigen in een gezinshuis hoeven te verblijven. Een 
gezinshuis kan ook een oplossing bieden maar is minder ‘thuis nabij’ en duurder.  

 
Inmiddels is de taakstelling ingehaald door de actuele cijfers van 2018, met een oplopend tekort ten 
opzichte van het budget. De opdracht is om nieuwe bezuinigingen te vinden om de uitgaven terug te 
brengen naar het budget.  
 
Taakstelling vervolgacties 
Wat? 
Uitbreiding POH 
Doorontwikkelen eigen toegang crisishulp 
Uitbreiding pleeggezinnen 
Acties nav cijfers 2018 
 
Inkoop jeugdhulp bij jeugdhulpaanbieders 
 
De inkoop van jeugdhulp doen we als gemeenten in Zuid Drenthe gezamenlijk. We doen dit regionaal 
omdat dat voor ons efficiënter is, om de administratieve lasten bij de aanbieders te beperken en om 
tegemoet te komen aan de Wet jeugdhulp waarin regionale samenwerking staat voorgeschreven.  
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In Zuid Drenthe zijn we een nieuwe contractperiode voor de periode vanaf 2020 aan het voorbereiden. 
De leidende principes daarbij zijn als volgt benoemd: 

• Normaliseren: ondersteuning in eigen omgeving, anders zijn accepteren, uitleg opvoeden aan 
ouders 

• Inhoud voorop maar geld van invloed 
• Keuzevrijheid, maar begrensd 
• Innovatie en experimenteren 
• Lokaal wat kan (tot en met licht specialistisch) 

De afspraken in Zuid Drenthe bieden iedere gemeente ruimte voor lokaal inkoopbeleid en het aangaan 
van contracten met lokale spelers. Dat laatste is vooral wenselijk bij opvoedondersteuning en licht 
gespecialiseerde hulp thuis nabij.  
 
Om de Hoogeveense belangen (zie de visie) te dienen zien we de volgende aandachtspunten voor de 
inkoop voor de nieuwe contractperiode: 

• Zo nodig deelname van de aanbieders aan initiatieven ter versterking van de basis, de driehoek 
school-thuis-buurt  

• Een contractperiode die lang genoeg is om een stevige relatie van cliënt met professional en 
professionals onderling op te bouwen en die kort genoeg is om vernieuwing en ontwikkeling 
mogelijk te maken 

 
Inkoop vervolgacties 
Wat? 
Inkoop vanaf 2020 
Contractmanagement vanaf 2020 
 
Samenwerking in jeugdhulpregio Drenthe 
 
In Drenthe werken de gemeentes samen rond een aantal jeugdhulpthema´s. Hoogeveen is de 
coördinerende gemeente.  
 
Het belangrijkste inzicht is dat we vanuit onze nieuwe visie zorgvuldig moeten kijken hoe we onze 
belangen in regioverband kunnen dienen. Dit vraagt om een heroriëntatie. 
 
4 sporen 
 
In de regio zijn 4 sporen benoemd: 
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De sporen linksboven en rechtsonder is (vooral) een lokale opgave, daar zitten we midden in. 
 
Het beroep op de rijksoverheid (spoor linksonder in de afbeelding) om extra geld gebeurt in VNG 
verband en diverse andere gremia. Dit is naar aanleiding van het korten op het budget met 15% bij de 
decentralisatie in 2015. Extra geld is hard nodig en zou de taakstelling (zie hierboven) verzachten. 
 
Het bestuurlijk transformatie akkoord van begin 2019 is een afspraak om samen, gemeenten en grotere 
jeugdhulpaanbieders, te werken aan transformatie en de financiële tekorten terug te dringen. De 
partijen spreken af als volgt invulling te geven aan transformatie:  

• Werken vanuit de bedoeling van de jeugdwet (gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, 
ouders en hun sociale netwerk, minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag 
terugbrengen) 

• Centraal stellen van de leefwereld van kinderen en ouders door een integrale pedagogische visie 
(Hoogeveen heeft deze ontwikkeld, zie elders in deze rapportage) 

• Als sleutel tot transformatie is benoemd ‘minder kinderen met een label’, ook wel normaliseren 
genoemd of accepteren van ‘variatie op normaal’ 

• De andere belangrijke sleutel is passende zorg (matched care) als tegenhanger van de 
ongewenste gestapelde zorg (1 kind met meerdere aanbieders zonder afstemming). Voor 
passende zorg is betere afstemming nodig tussen de diverse toegangen/verwijzers (zie ook 
elders in deze rapportage) 

 
In juni 2019 zijn bestuurlijk drie prioriteiten in gang gezet (zie bijlage), vanuit het doel om een 
inhoudelijke beweging voor de langere termijn te krijgen en om op korte termijn kosten te besparen: 

1. Van probleemgericht naar positieve gezondheid (‘normaliseren’) 
2. Van stepped care naar matched care (specialistische expertise laagdrempelig beschikbaar 

houden voor alle verwijzers) 
3. Regeldruk schrappen, waarde toevoegen  

 
Drie andere onderwerpen die zijn benoemd voor uitwerking: 

4. Van incidenteel samenwerken naar samen continue verbeteren 
5. Van incidenteel en individueel leren naar structureel en samen leren  
6. Van regeldruk schrappen naar waarde toevoegen 
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Daarnaast wordt er invulling gegeven aan de transformatie met drie regionale programma’s, met behulp 
van extra geld van het rijk op basis van een regionaal transformatieplan: 
• Het vormgeven en inrichten van een Drentse Jeugdacademie 
• Het afstemmen van de inzet van zorg tussen de gecertificeerde instellingen en de gemeenten 

(zorgmakelaar), zodat er beter en met minder kosten kan worden doorverwezen naar hulp na een 
rechterlijke uitspraak 

• Het ontwikkelen van kleinschalige voorzieningen voor jeugdigen 
 
Regio vervolgacties 
Wat? 
Heroriëntatie op de relatie met de jeugdhulpregio Drenthe 
Uitwerking bestuurlijk transformatieakkoord  

1. Van probleemgericht naar positieve gezondheid (‘normaliseren’) 
2. Van stepped care naar matched care (specialistische expertise laagdrempelig 

beschikbaar houden voor alle verwijzers) 
3. Regeldruk schrappen, waarde toevoegen 

Drentse jeugdacademie volgen 
Zorgmakelaar inzetten 
Kleinschalige voorzieningen volgen 
 
Consumptie en kosten 
 
Landelijk zien we een trend van meer kinderen in de jeugdhulp (12,1% sinds 2015) en stijgende kosten 
per zorgtrajectvi. Voor Hoogeveen zien we de volgende ontwikkelingvii. 

• In 2016 en 2017 is het aantal kinderen in de jeugdhulp (gespecialiseerde hulp, vanaf 
interventieniveau 4) in Hoogeveen gelijk gebleven, in 2018 is dat aantal licht gestegen met 6% 

• Er zijn sinds 2016 ongeveer 1800 kinderen per jaar in de jeugdhulp 
• Het aantal voorzieningen (trajecten) per cliënt is in 2018 met 8% gestegen naar 3400 
• Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de kinderen in Hoogeveen tot 18 jaar 12,6% een vorm van 

jeugdhulp heeft. In vergelijking: Drenthe scoort gemiddeld 11,6%, Nederland 9,2%.  
• De kosten zijn licht gestegen. In 2018 hebben we 3,8 miljoen meer aan jeugdhulp uitgegeven 

dan begroot en zijn we uitgekomen op een totale kostenpost van ongeveer 17 miljoen. Dit is het 
bedrag aan zorgkosten en dus exclusief lokale uitvoeringskosten en kosten voor coördinatie 
regio. 

• Gemiddeld zijn de kostenviii in Hoogeveen in 2018 € 10.500 per cliënt, landelijk variëren de 
kosten per cliënt tussen € 5.800 en € 15.700ix. 

• De toename van de kosten komt door een toename van zorgkosten en van lokale 
uitvoeringskosten. Qua zorgkosten zien we een verschuiving naar een hoger interventieniveau 
5, 7 en 8. De lokale uitvoeringskosten zijn gestegen door een groter aandeel van de 
gemeentelijke toegang. Voorheen was de toegang via de huisarts de grootste qua aantallen 
kinderen en zorgkosten, nu is de gemeentelijke toegang op hetzelfde niveau. Daarnaast vraagt 
de administratie sinds 2017 extra capaciteit. Nu wordt per traject afgerekend, voorheen werd 
gewerkt met voorschotten. 
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Dit zijn bijbehorende cijfers van begin 2019 die de uitvoeringskosten toelichten:  
• Team aanvragen en bureaudienst 5,7 fte, voor nieuwe aanvragen, herindicaties, adviesfunctie, 

multidisciplinair overleg (MDO) 
• Team Veilig Opgroeien: 9 fte, 1 tijdelijk 
• Aantal lopende zaken Veilig Opgroeien: 105, peildatum nov. 2018 
• Ondersteuners: 8 fte 

 
Maar de toename vraagt om een nadere analyse. Een begin ermee is gedaan in een rapportage van de 
gemeente over de periode tot en met 2017, een update volgt over 2018. Voor het antwoord op de vraag 
naar de lokale uitvoeringskosten, is het belangrijk de relatie te leggen met de nieuwe visie en de 
doorontwikkel opdracht sociaal domein. 
 
Verder gaat er relatief veel geld naar IV 1, 2 en 3, dat is de vrij toegankelijke ondersteuning bij opvoeden 
en opgroeien. Ook dat vraagt om een nadere analyse in relatie tot onze visie. Zie daarvoor hieronder bij 
preventie. Deze kosten vallen voor een groot deel niet onder het budget jeugdhulp. 
 
Het is belangrijk om meer met de cijfers te doen om te kunnen sturen op onze visie en op de kosten. 
Daartoe ontwikkelen we een nieuwe monitor met dashboard (zie verderop).  
 
Opvallend is verder dat we geen data of harde informatie hebben over de problematiek achter de 
consumptie. Met welke problemen komen jongeren en kinderen naar jeugdhulp? Is dat angst, 
depressie, ADHD, agressie? Welke problemen spelen er in Hoogeveen? We hebben bouwstenen die 
grofweg iets zeggen over de aard van de problematiek en interventieniveaus die iets zeggen over de 
zwaarte ervan. En we hebben een algemene indruk vanuit de ervaringen van kindprofessionals. Die 
wijzen op een belangrijke conclusie: vaak is het een probleem in de sociale omgeving of een tijdelijk 
normaal probleem dat hoort bij de leeftijdsfase van het kind of de jongere. Meestal is het niet een 
chronisch probleem in het kind of de jongere zelf. Zie ook bij Beleving hieronder. 
 
Consumptie en kosten vervolgacties 
Wat? 
Analyse kosten 2018 maken en volgen 
Analyse activiteiten IV 1, 2 en 3 maken in relatie tot visie 
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Toegang naar jeugdhulp 
 
We spreken over ‘toegang’ naar jeugdhulp. Deze term is ongelukkig. ‘Toegang’ drukt niet onze intentie 
uit, namelijk dat we zo veel mogelijk vanuit de eigen kracht van het gezin en de informele ondersteuning 
uitgaan (conform de jeugdwetx).  
 
Als gemeente zetten we sinds 2018 de POH’er in (de praktijkondersteuner huisarts). Deze zoekt naar 
passende hulp, dat hoeft niet altijd professionele niet vrij toegankelijke jeugdhulp te zijn. We willen als 
gemeente dus niet alleen verwijzen naar jeugdhulpaanbieders, maar ook aanvragen terugverwijzen 
(gezin, de driehoek) en aanvragen soms afwijzen, als er onrechtmatig een beroep wordt gedaan. 
Daarnaast gaan we organiseren dat we integraal vanuit het gezinsperspectief beoordelen en dus ook zo 
nodig een andere gezinsvoorziening adviseren, zoals Wmo, bijstand, schuldhulp, verslavingszorg. 
‘Verwijzer sociaal domein’ dekt dan beter de lading. 
 
Vier grote opgaves 
 
Wat deze verwijzing betreft hebben we vier grote opgaves (zie ook onder visie). 
 
Allereerst streven we naar een sterke vereenvoudiging van de verwijsroutes. Hoe meer verwijsloketten, 
hoe minder grip voor de gemeente op effecten en kosten, en des te meer noodzaak voor afstemming en 
administratie. Vereenvoudigen is niet gemakkelijk. We hebben te maken met wettelijke bevoegdheden 
bij andere verwijzers dan de gemeente (zie bij toegang, pag. 18). Als we de spelregels niet kunnen 
veranderen, hoe kunnen we dan beter samenwerken? Een voorbeeld is de inzet van de POH’er bij de 
huisarts en de zorgmakelaar bij de GI’s. 
 
Ten tweede willen we integraler verwijzen, vanuit het gezinsperspectief. Informele en formele 
ondersteuning voor kind en ouders in de normale leefomgeving staat voorop. Lukt dat niet, dan zijn er 
vangnetten voor kinderen en ouders: jeugdhulp, Wmo, bijstand, schuldhulp en verslavingszorg. Wat is 
nodig in het gezin?  
 
In de derde plaats is de vraag waar we als gemeente de beoordeling van de aanvragen het best kunnen 
positioneren. Zoals nu op het gemeentehuis? Hoe brengen we dan de disciplines bij elkaar? Of kan het 
efficiënter en effectiever vanuit de driehoek? Kan dat efficiënter en effectiever vanuit de driehoek? Hoe 
zou de verwijsroute van de huisarts/POH hier het beste bij passen?  
 
In de vierde plaats willen we waar nodig een snelle opschaling naar jeugdhulp. Wie het echt nodig heeft, 
moet snel de juiste hulp krijgen. Dat moet passende hulp zijn, dus een afgestemd aanbod ook bij 
meerdere voorzieningen en aanbieders. Ook willen we de afschaling vergemakkelijken van jeugdhulp 
naar lichte ondersteuning in de normale leefomgeving.  
 
Versterking relatie met verwijzers 
 
Een ander inzicht is dat we de relatie met andere verwijzers blijvend moeten versterken: met de GI’s, de 
huisartsen en de medisch specialisten. We gaan ze meenemen in onze nieuwe visie van Een sterke 
driehoek en met hen het gesprek aan over wat dit voor hen betekent. Het initiatief van de zorgmakelaar 
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voor de GI’s is een voorbeeld van verbeterd contact. Deze zorgmakelaar wordt ingezet om de verwijzing 
door de GI meer in het belang van het kind én de gemeente als financier te brengen. Zo kunnen we 
gestapelde zorg voorkomen (verschillende trajecten bij verschillende aanbieders zonder afstemming), 
matched care bevorderen (passende hulp), niet gecontracteerde zorg voorkomen en zo kosten 
terugbrengen, en zo kunnen we onnodige administratie (berichtenverkeer) voorkomen. Matched care 
en terugbrengen regeldruk zijn twee speerpunten in de regio (zie pag. 16). 
 
Toezicht op relatie aanbieder-school 
 
Ook de relatie aanbieder-school moet beter. De mensen die we gesproken hebben in het onderwijsxi, 
geven aan dat er niet of nauwelijks advies aan leerkrachten is vanuit de jeugdhulpaanbieders over hoe 
om te gaan met problematisch gedrag van kinderen die een traject volgen. ‘Zodra ze de jeugdhulp 
ingaan, wordt het stil. Je krijgt geen handvatten hoe ermee om te gaan in de klas.’ Onderwijsmensen 
voelen zich alleen staan. Ze lopen tegen de grenzen van hun kunnen aan bij problematisch gedrag van 
kinderen. Ze ervaren een grote druk door de gevolgen van passend onderwijs. Er zijn klassen in het 
regulier onderwijs waar het overgrote deel van de leerlingen een hulptraject volgt. 
 
De ondersteuning van leerkrachten/de omgeving in het algemeen, is overigens contractueel een taak 
die bij de opdracht van aanbieders hoort. De vraag is hoe de gemeente hierop beter kan toezien. 
 
Toegang vervolgacties 
Wat? 
Zorgmakelaar 
Verkenning vereenvoudiging verwijsroute jeugdhulp 
Verkenning intregraal maken en positioneren verwijsroutes 
Verkenning verbetering op- en afschaling en passende hulp 
Delen visie met andere verwijzers en versterken relatie 
Uitbreiding POH 
Ondersteuning van leerkrachten door jeugdhulpaanbieders in geval van individuele 
jeugdhulptrajecten: blijvend aandachtpunt voor contractmanagement 
 
Preventie 
 
We zijn momenteel bezig alle preventieve activiteiten te inventariseren. We verzamelen de acties die 
we zelf, in opdracht voor of samen met partners uitzetten. 
 
Met de term ‘preventie’ bedoelen we een bredere lading dan je wellicht op het eerste gezicht denkt. De 
term suggereert ‘voorkomen van (meer) zorg’. Maar wij bedoelen activiteiten gericht op stimulering en 
ondersteuning:  

• Alle activiteiten gericht op zowel stimulering van talentontwikkeling als op ondersteuning als dat 
niet vanzelf gaat 

• Zowel gericht op kinderen en jongeren als op ouders/omgeving 
• Zowel universeel voor ieder als gericht op risicogroepen en individuen 
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Visie als basis voor ordening  
 
Een eerste inzicht is dat we erg veel activiteiten hebben, maar dat we geen gezamenlijk beeld hebben 
van nut en noodzaak. We werken er aan om dat beeld wel te krijgen door de activiteiten nader te 
ordenen op basis van de nieuwe visie Een sterke driehoek.  
 
Strategische opgave 
 
Een derde inzicht is dat preventie in de driehoek de komende jaren een strategische opgave is. Het is 
nodig dat we de preventieactiviteiten die passen bij de visie vanuit één regie aansturen, als gemeente 
samen met de uitvoerders als strategische partners.   
 
Opvoedondersteuning 
 
Een vierde inzicht gaat over opvoedondersteuning. We horen van professionals dat er grote verschillen 
zijn bij ouders als het gaat om een goede basiskennis rond opvoeden en opgroeien. En dat er veel 
ouders zijn met vragen maar dat er een drempel is om erover te praten. Hoe bereiken we dat alle 
ouders opvoedondersteuning vragen en krijgen? Hoe kunnen we opvoedondersteuning aantrekkelijk en 
laagdrempelig aanbieden en zo een groot bereik krijgen? Welke rol kan de (voor)school hierin spelen? 
Dit gaan we samen met SWW en de scholen verder verkennen in de praktijk (zie ook de aanvraag van 
Bijeen verderop voor een huiskamer voor ouders). 
 
Netwerk en informele ondersteuning 
 
Een vijfde inzicht is dat de beste ondersteuning voor een kind of jongere, positieve aandacht is van een 
betekenisvolle vriend/volwassene, in het normale leven. Dus een vader, moeder, vriend of ander in de 
omgeving. Daarom gaan we inzetten op het versterken van ondersteuning door ouders, maar ook van 
het sociale netwerk en informele ondersteuning om het gezin heen in de normale leefomgeving. We 
gaan bijvoorbeeld een verkenning doen naar ondersteunende of ‘meeleef’ gezinnen.  
 
Goed communiceren aanbod 
 
Een zesde inzicht is dat we de activiteiten in de driehoek goed moeten communiceren om deelname te 
stimuleren. Dat is een vervolgactie na de inventarisatie en ordening. 
 
Preventie vervolgacties 
Wat? 
Inventariseren en ordenen 
Opvoedondersteuning versterken via pilot onderwijs (Bijeen, zie verder) 
Regie over activiteiten nemen in samenwerking met strategische partners 
 
Kwaliteit en rechtmatigheid 
 
Kwaliteit en rechtmatigheid zijn onderwerpen die we nog niet hebben besproken in het project 
doorontwikkeling jeugdhulp. Voorstel is om deze onderwerpen nader op te pakken op basis van de 
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nieuwe visie Een sterke driehoek, een opdracht voor D&A met een terugkoppeling naar het programma 
BMTO. In dit kader is er al een initiatief tot het aanstellen van een toezichthouder op kwaliteit 
jeugdhulp. 
 
Kwaliteit en rechtmatigheid vervolgactie 
Wat? 
Vervolgactie  
 
Dashboard 
 
Het dashboard jeugd is in ontwikkeling, hiermee bedoelen we een dynamisch instrument voor overzicht, 
inzicht en sturing.  
 
Het belangrijkste inzicht in de afgelopen maanden in dit kader is dat we een schat aan data hebben 
maar dat we er moeilijk begrijpelijke informatie uit kunnen halen, laat staan manieren om sturing te 
geven. 
 
Een ander inzicht is dat we breed in het sociaal domein data moeten verbinden, omdat het kind altijd 
verbonden is met zijn omgeving en erdoor wordt beïnvloed. Het voorstel is om als een van de eerste 
acties in dit kader de top 50/75 van gezinnen met meerdere gemeentelijke voorzieningen te analyseren 
vanuit de visie Een sterke driehoek. Wat gaat goed, wat kan beter?  
 
We werken dus aan een monitor met data en een ‘dashboard´ die de gewenste informatie op een 
toegankelijke manier presenteert. De bestuurlijke uitgangspunten voor de inhoudelijke vulling zijn klaar, 
de indicatoren erbij zijn in concept klaar. Een applicatie (‘BI tool’) voor het dashboard en de monitor is 
dit voorjaar ingekocht. Voor de zomervakantie kan naar verwachting de eerste informatie via het 
nieuwe dashboard/monitor getoond worden. Deze monitor moet periodiek op tafel komen in de 
strategische en ook de tactisch operationele overleggen. 
 
Dashboard vervolgacties 
Wat? 
afronden indicatoren met trojka 
BI tool inkopen en aan trojka presenteren 
‘top 50’ in kaart brengen 
‘top 50’ analyseren en aanbevelingen 
 
Inzichten beleving en behoefte jeugdhulp 
 
Kinderen en jongeren 
 
Wat vinden kinderen en jongeren eigenlijk van ‘de jeugdhulp’? Een essentiële vraag natuurlijk, voor hen 
doen we het allemaal. Betrekken we ze nu genoeg en vroeg genoeg? Immers, we willen altijd het kind 
en de jongere betrekken en zelf laten (mee)beslissen (zie de visie in hoofdstuk 4). Het blijkt moeilijk een 
compleet beeld te vormen van wat jeugdigen van jeugdhulp vinden, daarvoor hebben we nog te weinig 
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informatie. Wel loopt er momenteel een inventarisatie van behoeften en beleving bij kinderen die bij de 
POH’ers gesprekken hebben. Dit is in de zomer afgerond.  
 
We hebben de komende tijd nog diverse activiteiten gepland om de beleving en behoefte te peilen bij 
kinderen, jongeren en ouders. Uit de gesprekken die we voeren willen we komen tot een structurele 
interactie met ervaringsdeskundigen. Hoe, daarvoor volgt nog een voorstel. 
 
We hebben al wel de volgende signalen ontvangen: 
• Het beeld vanuit kinderen die betrokken zijn bij een Veilig Opgroeien (VO) trajectxii, is wisselend. 

Sommige kinderen geven goed aan wat ze willen, met name een behoefte aan duidelijke afspraken, 
andere kinderen uiten zich moeilijk, begrijpelijk gezien de spanning waar ze in zitten. 

• Wat veel kinderen in VO trajecten aangeven volgens de professionals, is dat ze moeite hebben met 
de vele professionals die in gesprek met ze willen. Er zijn gevallen bekend waarbij tien verschillende 
professionals zich uit eerste hand een beeld willen vormen, van Schoolmaatschappelijk werker en 
ambulante hulpverlener tot VO-medewerker en gezinsvoogd en wat er nog bij komt (bijv. raad voor 
kinderbescherming, echtscheidingsexpert, school, uitvoeringscoördinator). 

• In het gesprek met SWWxiii kwam naar voren dat veel jongeren zich niet snel openen bij een 
voorbijgaand contact met een hulpverlener. Het contact is niet duurzaam, het maakt geen 
onderdeel uit van het alledaagse leven van de jongere. De werelden van zorg en het normale leven 
zijn niet verbonden. De situatie van de jongere verbetert niet, problemen kunnen zo weer de kop 
opsteken. 

• In datzelfde gesprek kwamen enkele voorbeelden naar voren die de kracht van een positieve relatie 
met een betekenisvolle volwassene in het normale leven laten zien.  

 
Ouders 
 
In 2018 is een tevredenheidsonderzoek gedaan onder ouders die te maken hebben gehad met Veilig 
opgroeienxiv. Een tweetal bevindingen: 

• Op de vraag of de inzet van VO effect heeft gehad is het rapportcijfer 7.1 gegeven 
• Als verbeterpunt is genoemd de wachtlijsten voor ouders, deze ondermijnen de 

geloofwaardigheid van de professional als snelle inzet VO het advies is 
 
Pleegouders hebben in 2018xv met name aangegeven dat ze graag beter ondersteund willen worden.  
‘Bovenal zouden wij graag meer invoelend vermogen van een dienstdoende ambtenaar die met ons 
mee zou kunnen denken over de best geleverde zorg voor het pleegkind.’ 
 
Ouders of aspirant ouders die zijn gesproken rond het programma Goede start, hebben het volgende 
aangegevenxvi:  

• Er is behoefte aan informatie over activiteiten voor ouders en kinderen, via internet en via de 
contacten met het consultatiebureau 

• Er is behoefte aan ‘leuke dingen doen’ gericht op plezier met je kind 
• Bij een lage SES (sociaal economische status) is er een hogere behoefte aan georganiseerd 

‘leuke dingen doen’ individueel of met andere ouders  
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• Er is behoefte aan contact met andere moeders in geval van een lage SES met smaller netwerk 
om ervaringen te delen 

• Leuke dingen doen is goed voor de hechting en dus goed voor de ontwikkeling van het kind 
• Er is geen behoefte aan meer verplichte activiteiten 
• Er is behoefte aan het opbouwen van een band met de professional bij het consultatiebureau, 

niet steeds een andere contactpersoon  
 
Professionals  
 
De meeste belangwekkende opmerkingen van de professionals op de scholen, bij de gemeente en bij 
SWW zijn verwerkt in dit document. Hieronder nog een aanvulling. 
 
Zoals gezegd zijn er vaak achterliggende oorzaken in de omgeving die problemen bij kinderen en 
jongeren veroorzaken. Zie ook de NJI bijlage achterin, met een opsomming van risicofactoren. In het 
gesprek met medewerkers van de gemeentelijke toegangxvii, zijn de volgende achterliggende oorzaken in 
het gezin genoemd:  

1. Armoede en vechtscheiding vooral 
2. Daarnaast vaak multiproblematiek: armoede, vechtscheiding, trauma, middelengebruik, 

huiselijk geweld, licht verstandelijke beperking, … 
 
Zowel in het gesprek met deskundige Bert Wienen als in de gesprekken met de gemeentelijke 
professionals van Veilig opgroeienxviii en de sociaal werkers van SWWxix, wordt het ‘aandachtig niks 
doen’ aanbevolen. De opmerking is dat er te vaak te snel een hulptraject voor het kind of de jongere 
wordt begonnen. Te weinig wordt beoordeeld dat het vaak om ‘gewone’ leeftijdsgebonden problemen 
gaat, die je als volwassene beter met aandachtig niks doen kunt volgen.   
 
Wat we verder vaak horen is dat we nog onvoldoende het sociale netwerk om de ouders heen in kaart 
brengen en de samenwerking als professional met dit netwerk aangaan. ‘Hier valt nog veel te winnen,’ is 
wat bijvoorbeeld het team VOxx aangeeft.  
 
Samengevat zijn er nog een aantal lopende afspraken opgestart die we blijven volgen in de 
vervolgaanpak ) relevant zijn om breder te delen in de vervolgaanpak, zie hieronder: 
 
Beleving en behoefte vervolgacties 
Wat? 
Voorstel structurele interactie ervaringsdeskundigen jeugdhulp 
Rapporteren over uitkomsten POH vragenlijst maart-augustus 2019 
Rapporteren over vragenlijst bij herindicaties (augustus) 
Voorstel maken voor nog beter/meer betrekken kind/jongere (20 mei intern AJB 
overleg) 
Rapporteren over uitkomsten clientervaringsonderzoek Zorgfocuz 2018 
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6. Inzichten en aanbevelingen sterke driehoek thuis-school-buurt 
 
De grote omslag in ons denken over jeugdhulp is dat we teruggaan naar een stimulerende en zo nodig 
ondersteunende basis, de driehoek thuis-school-buurt. We willen dat vooral ontwikkelen vanuit de 
praktijk, door te doen.  
 
Aanvragen versterken driehoek 
 
Ook bij het onderwijs is de urgentie hoog om ‘zorg’ te verbeteren. En SWW heeft ideeën voor 
vernieuwing. Er liggen inmiddels op verzoek van de gemeente aanvragen voor nieuwe initiatieven. In 
overleg richten we deze initiatieven op het versterken van de driehoek thuis-school-buurt. Daarvoor 
hebben we de volgende criteria opgesteld om de voortgang van de pilots te beoordelen: 
 
Het initiatief: 

1. Past bij doel positief jeugdbeleid (kansen krijgen en talentontwikkeling) 
2. Past bij doel ondersteunend jeugdbeleid (in driehoek) 
3. Past bij doel onnodige zorg voorkomen (geen verwijzingen meer in principe) 
4. Betrekt altijd het kind 
5. Betrekt altijd de ouders 
6. Betrekt de buurt (in brede zin)  
7. Uitrolbaar 
8. De randvoorwaarden worden ingevuld vanuit ieders eigen en zo nodig een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 
9. ‘Tellen’ en ‘vertellen’ 

 
De aanvragen zijn: 
 

1. RENN4 gezamenlijke intake 
onderwijs-zorgarrangementen met enkele aanbieders per school 

2. Bijeen hulpverlener in team op school, huiskamer voor ouders 
3. PricoH multidisciplinair team op school 
4. PricoH/SWW opbouwwerker als schakel school-gezin-buurt 
5. SWW preventie in huis en omgeving, intensieve ondersteuning voor 

specifieke gezinnen en aanboren sociaal netwerk 
6. SWW/CJG jeugdconsulent onderwijs t/m interventieniveau 5 
7. Het Blokland onderwijs assistent plus 
8. Titus Brandsma verbinding thuis-school-hulp 
9. PricoH/Smederijen buurtnetwerk incl. school 
10. Scholen 

Zuiderbreedte 
ondersteuning leerkrachten over jonge kind, met intervisie 

 
Samen regie 
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Over de versterking van de driehoek willen we als gemeente zelf de regie achter de schermen houden, 
maar dan wel samen met onze strategische partners in de driehoek en altijd in overleg met kinderen, 
jongeren en ouders. De strategische partners zijn de scholen en het Samenwerkingsverband passend 
onderwijs PO2203, de GGD, de huisartsen en SWW. In het overleg met kinderopvang en onderwijs (HEA 
13 mei) is een begin gemaakt met het vormen van een regiegroep van gemeente met HEA partners.  
 
Vertellen en verbinden 
 
Om de visie te realiseren hebben we een plan nodig dat we samen met onze strategische partners 
opstellen. Wie doet wat waarom in welke fase? Een belangrijke vervolgstap is in ieder geval het 
vertellen van de visie en het verbinden van organisaties en activiteiten onder de visie. Dit is niet 
eenmalig een rondje langs de velden maar een terugkerende activiteit. 
  
Eigen organisatie gemeente 
 
Als gemeente ligt de opgave onze eigen organisatie te herijken. Wat betekent het versterken van de 
driehoek voor de betrokken eenheden SBC en D&A? Wat betekent het voor het CJG netwerk? Hoe 
kunnen we onze systemen, structuur en taal ondersteunend laten zijn aan een sterke driehoek, hoe 
kunnen we het verschil maken?  
 
Driehoek vervolgacties 
Wat? 
Plan maken voor uitwerken visie ´Een sterke driehoek´ samen met 
strategische partners 
Initiatieven sterke basis van onderwijs en SWW uitwerken en starten 
Vertellen en verbinden visie Een sterke basis: intern en extern 
Eigen organisatie SBC en D&A herijken 
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7. Het vervolg samengevat: wat en hoe 
 
Samengevat gaan we voor het vervolg op twee sporen verder: 1. Het aanscherpen van het 
jeugdhulpsysteem en 2. Het versterken van de basis van thuis-school-buurt. Beide sporen bouwen voort 
op de visie en hebben in de uitwerking veel met elkaar te maken. Afstemming is daarom noodzakelijk.  
 
Wat is de opdracht? 
 
Voor D&A, aanscherpen jeugdhulpsysteem:  

1. Maak een plan (wat wie hoe wanneer) voor het aanscherpen van het jeugdhulpsysteem binnen 
het programma BMTO en zorg voor de realisatie ervan 

2. Doe dit in samenwerking met interne en externe stakeholders, in afstemming met de bredere 
opdracht doorontwikkeling sociaal domein 

3. Neem in het plan en de uitwerking de vervolgacties uit deze rapportage mee, en met name hoe 
de gemeentelijke verwijstaak integraal te maken (sociaal domein breed vanuit perspectief 
gezin/huishouden) en waar deze te positioneren in samenwerking met SBC  

4. Kom met een planning voor plan en uitwerking bij de trojka 
5. Herijk de eenheid op basis van de visie 

 
Voor SBC, versterken basis thuis-school-buurt:  

1. Maak een plan voor het uitwerken van de visie samen met de strategische partners in de 
driehoek, zet een regiegroep op, en zorg de komende twee jaar voor de realisatie van het plan 

2. Doe dit in het kader van een grotere doorontwikkel opdracht sociaal domein breed (nader te 
bepalen) in samenwerking met relevante interne en externe stakeholders 

3. Kom met een planning voor plan en uitwerking bij bestuurlijk  opdrachtgever  
4. Herijk de eenheid op basis van de visie 

 
Hoe uitvoeren? 
 
Om grip te houden op de grote opgave is het voorstel om een lijnproject voor de opgave aanscherpen 
jeugdhulp systeem te starten en een bestuurlijk project voor de opgave doorontwikkelen sociaal 
domein, inclusief het versterken van de driehoek thuis-school-buurt voor de opgave jeugd. Die 
projecten zetten een ontwikkelcyclus in gang voor de komende jaren, zie het ‘drie A model’ hieronder.  
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Bijlage 1: NJI ontwikkelings- en opvoedtaken, top 10 problemen, risicofactoren, 
en positieve factoren  
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Bijlage 2: Bestuurlijke transformatie agenda Jeugd Drenthe 



 
 

 

 

 

 
 

Eindnoten 
                                                           
i Zie bijv. analyse hoogleraar Micha de Winter via 
http://stichtingvreedzaam.nl/stichting_vreedzaam/nieuws/items/benoemingsles_micha_de_winter.html  
ii Bert Wienen, NJI 
iii Zie Nederlands jeugdinstituut, https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/Top-tien  
iv Leeds is een voorbeeld van een stad die met restorative practices werkt, zie 
https://childfriendlyleeds.wordpress.com/2015/03/12/improving-leeds-childrens-lives-through-restorative-
practice/. Verder zie https://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_practices  
v https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/Top-tien  
vi Gemeente Hoogeveen, rapportage ontwikkeling zorgkosten jeugdhulp 2015-2018, juni 2019 
vii Info consumptie en kosten uit twee bronnen: Gemeente Hoogeveen, rapportage ontwikkeling zorgkosten 
jeugdhulp 2015-2018, juni 2019 en jaarrekening gemeente Hoogeveen 2018, pag. 30-32, 
https://www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Verantwoording_beleid 
viii zorgkosten plus uitvoeringskosten (toegangsmedewerkers) 
ix Er is niet exact een landelijk gemiddelde beschikbaar, omdat gemeenten weliswaar zorgkosten noemen maar 
niet met welke definitie. Het gemiddelde bij 23 benchmarkgemeenten is 10.319 in een onderzoek van Significant in 
opdracht van het rijk. Zie het rapport hierover via:  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/24/analyse-volume-jeugdhulp-eindrapportage 
x Volgens de jeugdwet moet de gemeente alleen een voorziening verlenen, vrij toegankelijk of bij een 
jeugdhulpaanbieder, wanneer de eigen kracht ontoereikend is. Die beoordeling is aan de gemeente of aan de 
andere partijen die toegang verlenen: met name de huisarts, de gecertificeerde instellingen en de medisch 
specialisten. Wanneer de voorziening is verleend, kunnen ouders er rechten aan ontlenen. Naast deze rechten 
hebben ouders keuzevrijheid: niet alleen qua toegang (gemeente of elders), ook het hulpaanbod komt tot stand in 
overleg en met instemming van de ouders. 
xi Gesprekken PricoH, Bijeen, Titus Brandsma, het Blokland, RENN4 maart 2019 
xii Gesprek VO professionals SWO De Wolden Hoogeveen, 23 april 2019 
xiii Gesprek SWW 18/4/2019 
xiv Onderzoek Veilig opgroeien feb. 2018 in opdracht van SWO De Wolden Hoogeveen 
xv Koffie ochtend pleegouders april 2018 
xvi Onderzoek Hanzehogeschool 2017 en 2018 in opdracht van SWO De Wolden Hoogeveen 
xvii Gesprek team jeugd (AJB en VO professionals) SWO De Wolden Hoogeveen, 19 maart 2019 
xviii Gesprek VO professionals SWO De Wolden Hoogeveen, 23 april 2019 
xix Gesprek SWW 18/4/2019 
xx Gesprek VO professionals SWO De Wolden Hoogeveen, 23 april 2019 

http://stichtingvreedzaam.nl/stichting_vreedzaam/nieuws/items/benoemingsles_micha_de_winter.html
https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/Top-tien
https://childfriendlyleeds.wordpress.com/2015/03/12/improving-leeds-childrens-lives-through-restorative-practice/
https://childfriendlyleeds.wordpress.com/2015/03/12/improving-leeds-childrens-lives-through-restorative-practice/
https://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_practices
https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/Top-tien
https://www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Verantwoording_beleid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/24/analyse-volume-jeugdhulp-eindrapportage
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