
VNG en West-Brabant West 
kritisch over wijzigingsvoorstel 
Jeugdwet 

Afgelopen zomer hebben de ministers van VWS en Rechtsbescherming een wijzigingsvoorstel voor de 

Jeugdwet tijdens een internetconsultatieronde voorgelegd aan gemeenten en het zorglandschap. Zij 

doen hierin voorstellen over de verplichte samenwerking, de toegang en het toezicht op jeugdhulp. De 

vele reacties op dit voorstel zijn gemengd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat het 

voorstel van tafel moet. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zien het voorstel als een 

eerste stap om het jeugdstelsel toekomstbestendig te maken. West-Brabant West is -net als de VNG- zeer 

kritisch en heeft dit via een brief op de internetconsultatie laten weten.

De VNG is van mening dat het kabinet op de stoel van de 

gemeenten gaat zitten en dat hierdoor extra verplichtingen 

aan gemeenten worden opgelegd. Zeker in het licht van de 

financiële tekorten in de jeugdhulp vinden gemeenten dit 

onaanvaardbaar. De kritiek van de gemeenten richt zich op  

de volgende vijf hoofdpunten:

1.  De grote nadruk op de beschikbaarheid van specialistische 

jeugdhulp miskent de samenhang in het sociaal domein 

en de noodzaak om hulp dichtbij de inwoners te bieden.

2.  Het Rijk stuurt op een hoog detailniveau op de invulling 

van de jeugdhulpplicht door gemeenten, terwijl aan 

noodzakelijke randvoorwaarden voorbij wordt gegaan.

3.  Met het wetsvoorstel wordt onvoldoende recht gedaan 

aan de regionale diversiteit en aan de ontwikkelende 

gemeentelijke praktijk, welke blijkt uit de Norm voor 

Opdrachtgeverschap.

4.  Het wetsvoorstel erkent gemeenten onvoldoende als 

medeoverheid en introduceert een rol voor de NZa die 

wezensvreemd is aan het sociaal domein.

5.  Het wetsvoorstel opent de deur om continu nieuwe eisen 

aan gemeenten te stellen.

In totaal kwamen er 156 reacties op de internetconsultatie 

binnen. Inhoudelijke reacties zijn opgenomen in dit artikel in 

Binnenlands Bestuur. Het is op dit moment nog onduidelijk 

wat de invloed van de reacties van de internetconsultatie is op 

het verdere traject. Wij houden vinger aan de pols.
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Save the date 23 november webinar  

West-Brabant West organiseert op maandag 23 november van 19.00 tot 21.00 uur een interactief webinar voor 

gecontracteerde aanbieders en gemeenten in de regio. Centraal staat de dialoog met de aanbieders over de 

inkooptrajecten van 2022 e.v. Ook komen ontwikkelingen over Blockchain; de Digipoli; het administratieprotocol 

en de eerste resultaten van de Kwaliteitsmonitor aan bod. Deelname is kosteloos en gebeurt op uitnodiging.

›  Save the date voor het webinar  
23 november

›  Verscherping corona-maatregelen: 
jeugdhulp gaat ‘gewoon’ door

›  Nog enkele plaatsen beschikbaar voor 
training Digipoli

›  Informatieavonden Pleegouders West-
Brabant 

›  Pilot blockchain optimale 
ketensamenwerking  
‘Nu bewijzen dat het werkt’

› Kansrijke Start voor iedereen
›   Veiligheidskaart nieuw middel voor 

samenwerking
› Samen visie op wonen ontwikkelen
› Ook tijdens corona medicatiecontrole

https://www.jeugdhulpwbw.nl/files/west-brabant_west_brief_jeugdwet_internetconsultatie.pdf
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/weinig-bijval-voor-nieuwe-jeugdwet.14429168.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/weinig-bijval-voor-nieuwe-jeugdwet.14429168.lynkx


Verscherping corona-maatregelen: jeugdhulp 
gaat ‘gewoon’ door

Nog enkele plaatsen 
beschikbaar voor  
training Digipoli

Het lukt de meeste aanbieders nog steeds om op een 

creatieve manier het zorgaanbod zo goed mogelijk te laten 

doorlopen. Vaak met een andere werkwijze, soms op basis 

van een ander arrangement dan in eerste instantie voorzien. 

Hierdoor kunnen de kinderen en gezinnen die hulp of 

begeleiding nodig hebben, ondanks corona, worden 

geholpen. West-Brabant West ondersteunt en stimuleert de 

uitwisseling van creatieve oplossingen ook voor een tweede 

coronagolf. Voor iedereen die betrokken is bij jeugdhulp is het 

een spannende tijd. De maatregelen zijn weer aangescherpt 

en de speciale coronateams komen ook weer bij elkaar. De 

testcapaciteit in de regio is de afgelopen maanden flink 

opgevoerd, maar de lange wachttijden en de soms grote 

afstanden kunnen tot lastige situaties leiden. Hoewel zorg- en 

onderwijsmedewerkers voorrang kunnen krijgen bij het 

aanvragen van een coronatest, is dit voor de vitale beroepen 

als in de jeugdhulp nog niet aan de orde. Signalen hierover 

worden wel gedeeld en kunnen worden opgeschaald naar de 

veiligheidsregio. Voor de andere gevolgen van het 

coronavirus, zoals de continuïteit van aanbieders en de 

meerkosten, ontwikkelt de regio beleid in nauwe samenhang 

met signalen uit het werkveld. 
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De trainingen in november en december voor behandelaren 

om kinderen online te begeleiden via de Digipoli zaten heel 

snel vol. Tijdens een druk bezochte kickoff online bijeenkomst 

voor geïnteresseerde behandelaren, zagen velen de 

voordelen in van een digitaal platform, zowel voor groepen 

als op individuele basis. Dankzij online behandelen kan snel 

hulp worden geboden aan een brede groep cliënten. Met 

deze nieuwe vorm van hulpverlening kan ook erger worden 

voorkomen.

Er zijn inmiddels nieuwe trainingsdata voor deelname in 

januari of februari voor behandelaren die ook willen 

deelnemen aan de training:

• Maandag 11, 18, 25 januari van 9.30 tot 11.30 uur

• Donderdag 11, 18, 25 februari van 14.00 tot 16.00 uur

Mocht u aan de voorwaarden voldoen en alsnog 

belangstelling hebben voor deelname aan deze training of 

voor de presentatie van de kick off online bijeenkomst? 

Stuur een bericht naar violette.oldenburg@zi2t.nl. 

Lees meer over de Digipoli in de nieuwsbrief van juli 2020.

mailto:violette.oldenburg@zi2t.nl
https://www.jeugdhulpwbw.nl/files/nieuwsbrief_juli_2020.pdf


Pleegouder worden? Gemeenten in West-Brabant organiseren in samenwerking 

met pleegzorgorganisaties twee online informatieavonden voor het werven van 

pleegouders. Leer en ontdek meer over pleegzorg en ontmoet pleegouders die  

hun ervaringen met je delen. Meld je aan voor de online informatieavond  

op 28 oktober (20.00 – 21.30u) of 2 november (20.00 – 21.30 u) via  

pleegzorg@breda.nl of vraag een informatiepakket aan.

Informatieavonden Pleegouders West-Brabant 

28

2

Kerngedachte blockchain-oplossing van Be-Better

Van denken vanuit de eigen situatie ‘postzegel’              =>              denken en verbeteren vanuit het collectief: de totale keten.

Voor de Jeugd West-Brabant West Nieuwsbrief 3 - oktober 2020 | 3

Met simuleren en optimaliseren van de blockchainoplossing 

is de laatste fase van de pilot aangebroken. Dit gebeurt met 

zelf uitgewerkte casuïstiek. Vanaf eind oktober gaan we 

‘schaduwdraaien’, waarbij jeugdprofessionals, backoffice 

medewerkers, zorgverleners en het gezin de oplossing 

toepassen in de praktijk.

Na alle verbeteringen van de afgelopen jaren in het 

jeugdhulpstelsel, zal met blockchain het zorgproces 

rondom het gezin nog sterker worden georganiseerd. Dat 

is ook precies de kern van deze pilot, waarbij de nieuwe 

blockchaintechnologie wordt ingezet om de keten verder te 

Pilot blockchain optimale ketensamenwerking 

‘Nu bewijzen dat het werkt’

optimaliseren. De belangrijkste doelen zijn administratieve 

lastenverlichting, kwaliteitsverbetering van de jeugdhulp, 

meer grip en transparantie en het in hun kracht zetten van 

gezinnen. Bij een geslaagde pilot is het de bedoeling dat deze 

oplossing in meer gemeenten en zorginstellingen binnen 

de regio wordt uitgerold. De pilot wordt uitgevoerd door de 

gemeenten Roosendaal, Halderberge en de zorgorganisaties 

Stichting Inzet voor Zorg en Impegno, in samenwerking met 

cliënten, onder regie van Be-Better. Tijdens een webinar op 

23 november zal uitgebreid worden ingegaan op de oplossing 

en de eerste resultaten van de pilot.

mailto:pleegzorg@breda.nl


Kansrijke Start voor 
iedereen
Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of 

haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. 

De eerste 1000 levensdagen zijn dan ook cruciaal. De 

gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een 

belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale 

problemen op latere leeftijd. Daarom organiseerde 4mb 

-Zelfstandig Behandelcentrum in West-Brabant- in september 

een inspirerende bijeenkomst met netwerkpartners vanuit een 

landelijk actieprogramma “Kansrijke Start”. Gemeenten en het 

Rijk werken in dit actieprogramma samen met medewerkers 

van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en 

jeugdgezondheidszorg aan een kansrijke start voor zoveel 

mogelijk kinderen. Mireille Bijlsma van 4mb: “Een goede start 

begint zelfs al voor de geboorte, nog voor de conceptie en 

de zwangerschap. Kinderen die in de eerste 1000 dagen 

van hun leven blootstaan aan risicofactoren zoals stress, 

slechte voeding, rook of mishandeling beginnen met een 
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achterstand. Hierdoor kunnen zij zich op fysiek, mentaal en 

sociaal gebied minder goed ontwikkelen. Voor de gezondheid 

en ontwikkeling van een kind zou het niet uit mogen maken 

waar zijn of haar wieg staat.” Alle ketenpartners leveren 

een belangrijke bijdrage aan de zorg voor deze kinderen, 

alleen is een betere afstemming en verbinding tussen alle 

betrokkenen nodig. De bijeenkomst stond daarom ook in het 

teken van elkaar ontmoeten en een eerste zaadje tot verdere 

samenwerking te planten. 

Voor vragen of meer informatie kan contact worden 

opgenomen met 4mb via info@4mb.nl of 0165769000.

Veiligheidskaart nieuw middel voor  samenwerking
Voor het optimaliseren van de samenwerking 

in de veiligheidsteams wordt gewerkt met 

een veiligheidskaart. Deze veiligheidskaart 

is een document waarin deelnemers van 

de veiligheidsteams de zorgen, krachten en 

afspraken onderling en in samenspraak met 

het gezin vastleggen. Dit communicatie-

middel reist mee van het vrijwillig naar het 

gedwongen kader en weer terug en biedt 

de hulpverleners de mogelijkheid om vanuit 

dezelfde informatie samen te werken aan 

een veilige basis voor gezinnen. Het voordeel 

hiervan is dat gezinnen niet telkens opnieuw 

hun verhaal hoeven te doen. Bovendien 

wordt voorkomen dat dezelfde zorg wordt 

ingezet die eerder niet heeft geholpen. De 

veiligheidskaart is ontwikkeld door betrokken 

gedragswetenschappers uit alle organisaties, 

zodat deze voldoet aan verwachtingen 

en eisen van iedereen die ermee werkt. 

Deelnemers van de veiligheidsteams zijn de 

jeugdprofessionals, medewerkers van Veilig 

Thuis, Raad voor de Kinderbescherming 

en de Gecertificeerde Instellingen. Zij 

werken intensief samen om jongeren in een 

onveilige situatie zo snel mogelijk weer veilig 

te laten opgroeien. 

Veiligheidsteams in West-Brabant West: 
integrale aanpak veiligheid kinderen

VHT
(Veiligheidsteam):
• Taxatie veiligheid
•  1 plan 

(veiligheidskaart)
• Jeugdprofessional
• Veilig Thuis
• G.I.’s
•  Raad voor de 

Kinderbescherming

1 Aanpak: 
gesprek
klant, 
voorwaarden
en acties 
voor herstel 
veiligheid

Veilig 
genoeg

VHT
Veiligheidsteam

VHT
Veiligheidsteam

Gesprek
onveiligheid
met ouder/kind. 
Inzet VHT
Veiligheidsteam

Rechtbank
wel/geen
maatregel

Onveilig

Veiligheidskaart

mailto:info@4mb.nl
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Heb je nieuws of wil je reageren?  

Stuur een bericht naar: 

info@zi2t.nl

Je kunt je hier afmelden 

voor deze nieuwsbief.

Jeugdhulpregio West-Brabant West 

Zorg Informatie & Inkoop Team

Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal 

Bezoekadres: Dunantstraat 80, 4701 GZ  Roosendaal, 

Telefoon: 0165 – 579726

Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, 

Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
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Meedenken over de regionale visie op wonen in West-Brabant 

West? Dat kan vanaf medio oktober zodra de conceptversie 

is gedeeld met jeugdhulpaanbieders. De conceptvisie is 

ontwikkeld in samenwerking met jeugdhulpaanbieders, 

cliënten, belangenorganisaties en gemeenten in West-Brabant 

West. 

Met de verzamelde meningen ontwikkelen we een gedragen 

visie op wonen in onze regio. Dit sluit aan bij de opdracht 

vanuit het Rijk om gezinsachtige settingen te stimuleren. In 

de praktijk blijkt dat niet voor alle jongeren een passende 

plek is; een samenhangende visie op woonvraagstukken is 

dan ook hard nodig binnen het jeugdhulpstel. Het realiseren 

van de visie gaat behoorlijk wat vragen van alle betrokkenen. 

Passende afspraken met jeugdhulpaanbieders volgen als 

dat nodig is. Een belangrijk uitgangspunt is dat kinderen 

opgroeien in gezinnen. Als dat thuis niet lukt, gaat netwerk 

voor pleegzorg; pleegzorg voor gezinshuis en gezinshuis voor 

een residentiële instelling. Een intensiever plaatsingstraject 

is nodig om ‘first time right’ te realiseren. Hierbij gaat de 

gemeente meer regie pakken. De wijze waarop dit gebeurt 

krijgt een plaats in de regionale strategische aanpak die met 

betrokkenen in 2021 wordt uitgewerkt. Contracten voor 

Pleegzorg en Woonzorg worden in ieder geval met een jaar 

verlengd. 

Samen visie op wonen ontwikkelen

Ook tijdens corona medicatiecontrole  
Ondanks corona gaat de medicatiecontrole gewoon door 

bij de Medicatiepoli van Kinder- en jeugdpsychiatrie Breda. 

Deze poli biedt medicatiebegeleiding voor kinderen en 

jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problematiek.

Kinderpsychiater Matthias de Kroon en verpleegkundig 

specialisten GGz Renée Roosdorp en Jeske van der 

Velden hierover: “Het is een uitdaging om met 

inachtneming van alle richtlijnen de zorg te kunnen blijven 

voortzetten, toch lukt het ons nog steeds dit te doen, 

omdat het voor jongeren heel belangrijk is medicatie op 

de juiste manier te gebruiken.” 

Voor meer informatie: 

www.kinder-enjeugdpsychiatriebreda.nl.

https://jeugdhulpwbw.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=32ed2a4ed843c5658ed77d625&id=0642d0bba1&e=&c=5a3d7ac67f
https://kinder-enjeugdpsychiatriebreda.nl/praktijken/medicatiepoli/

