
 

 

Inleiding 

Sinds 1 januari is de jeugdwet van kracht. Deze jeugdwet stelt dat gemeenten vanaf 1 januari 

2015 gegevens moeten verzamelen en vastleggen om de resultaten van hun beleid te beoordelen 

en om die met het Rijk te kunnen delen. Uw gemeente werkt hierin samen met de acht andere 

gemeente in de regio West-Brabant West. Om de gemeenten bij deze taak te kunnen 

ondersteunen heeft de GGD West-Brabant via het Zorg Inkoop en Informatie Team de opdracht 

gekregen om de beleidsdoelen van het regionaal beleidskader te monitoren.  

 

De transformatiemonitor is gestart in mei 2015 

en deze factsheet is een verkorte weergave van 

de eerste resulaten. De transitie heeft niet alleen 

gevolgen voor de werkzaamheden van de 

jeugd(zorg)professionals, ook de wijze waarop 

informatie opgeslagen wordt en ontsloten kan 

worden is veranderd. Daarmee is ook de 

transformatiemonitor een product in 

ontwikkeling. 

 

De transformatiemonitor is gebaseerd op de 

onderwerpen die benoemd zijn in het 

onderstaande kader: 

FACTSHEET 
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september 2015 



 

 

Het beleidskader is gekoppeld aan de doelstellingen die de gemeenten in de regio West-Brabant West 

gemeenschappelijk hebben geformuleerd. Het gaat om de volgende doelstellingen: 

 

1. In 2017 nemen meer jeugdigen dan in 2015 actief deel aan 

het sociale, economische en culturele leven; 

2. In 2017 groeien meer jeugdigen dan in 2015 veilig en gezond 

op; 

3. In 2017 lossen meer gezinnen dan in 2015 opgroei- en 

opvoedproblemen op zonder tussenkomst van het 

professionele vangnet; 

4. In 2017 heeft de professionele zorg meer dan in 2015 een 

duurzaam effect op het gezinssysteem; 

5. In 2017 is het aandeel gezinnen dat over de juiste zorg en 

ondersteuning op het juiste moment beschikt groter dan in 

2015 (licht waar kan, zwaar waar nodig). 

 

De gegevens verzameling heeft plaats gevonden in mei t/m juli 2015. De eerste resultaten van de 

Transformatie Monitor jeugd zijn beschikbaar. Zowel de regionale als uw lokale resultaten worden vermeld. 

In oktober en november 2015 worden opnieuw gegevens verzameld. Medio januari 2016 verschijnt een 

nieuwe editie van deze factsheet. 

 

 

 

Stand van zaken bij de Niet Vrij Toegankelijke Zorg 

Er hebben acht groepsinterviews plaatsgevonden met professionals werkzaam in de niet vrij toegankelijke 

zorg (NVTZ), ingedeeld naar thema zorg (residentieel, residentieel lvb, ambulante jeugdhulp, ambulante 

jeugdhulp lvb, ambulante GGz, pleegzorg, Justitiële Veiligheidsketen, Veilig Thuis). De interviews hebben 

veel informatie opgeleverd over de ervaringen van NVTZ professionals met o.a. de samenwerking met de 

Toegang en andere partijen, doorverwijzing en randvoorwaarden in het werk.  

 

Alle professionals geven aan vanuit hun organisaties (al langer) te werken conform de nieuwe doelstellingen 

van de jeugdwet en bij te dragen aan het stimuleren van eigen kracht en de inzet van het sociale netwerk 

van jeugdigen en gezinnen. Wel geven professionals aan dat de ontwikkeling van eigen kracht begeleid 

moet worden. Professionals zien dat gemeenten zich meer betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen 

voor alle burgers in de wijk. Verder vinden professionals het een positieve ontwikkeling dat als gevolg van 

de transformatie het belang van onderlinge samenwerking tussen NVTZ aanbieders meer aan het licht 

gekomen is en dat de samenwerking tussen verschillende aanbieders meer is geïntensiveerd. Veilig Thuis 

heeft zich volgens de NVTZ sterk geprofileerd en proactief afstemming gezocht met alle partijen in het veld 

en de samenwerking wordt als positief ervaren.  

Niet vrij toegankelijk 



 

 

Op een aantal punten ervaren professionals nog ruimte voor 

verbetering. Over het geheel genomen komt naar voren dat het 

voor NVTZ professionals en jeugdprofessionals zoeken is 

(geweest) in de afstemming en samenwerking. Het leggen van 

nieuwe lijntjes en het vinden van personen in nieuwe functies 

binnen nieuwe organisaties kost (nog) tijd, maar de transitie 

begint wel steeds meer te landen. Professionals ervaren dat de 

werkwijze van de Toegang per gemeente, per toegangsorganisatie 

en ook per persoon kan verschillen. Verder ervaren professionals 

dat de regierol nog niet altijd uitgekristalliseerd is en dat deze rol 

vanuit de Toegang soms nog wat pro-actiever opgepakt kan 

worden. Professionals ervaren een spanningsveld t.a.v. het 

moment van doorverwijzing van cliënten door de Toegang naar de 

NVTZ. Het is nog zoeken in welke gevallen de jeugdprofessional 

eerst hulp moet bieden en wanneer een cliënt moet worden 

doorverwezen naar specialistische hulp. De professionals vragen 

zich af of alle jeugdprofessionals voldoende zijn toegerust om bij 

zeer complexe casussen een juiste hulpbehoefte in te schatten. Ook uiten professionals zorgen over het 

risico op escalatie/toename van de problematiek door late doorverwijzing. Er is nog onbekendheid over 

competenties en taken tussen professionals van de NVTZ en jeugdprofessionals in de toegang. Het 

expertteam lijkt een goede oplossing voor consulatie van de NVTZ zonder meteen door te verwijzen, maar 

wordt nog weinig gebruikt. De afstemming tussen verschillende partijen in de justitiële veiligheidsketen 

verloopt soms nog moeizaam en professionals spreken hun zorg uit over wat dit betekent voor het kind. 

Ten aanzien van randvoorwaarden ervaren met name kleine zorgaanbieders een hoge administratieve, 

alsook problematiek met uitbetaling. Professionals verschillen van mening over de meerwaarde en het nut 

van het aanleveren van registratiegegevens.  

 

 

Gebruik van Jeugdzorg 

 Bergen 
op Zoom 

Etten-
Leur 

Halder-
berge 

Moerdijk Roosen-
daal 

Rucphen Steen-
bergen 

Woens-
drecht 

Zundert 

Totaal 
jongeren met 
jeugdzorg 

870 600 365 455 1180 245 280 285 205 

Jongeren met 
jeugdhulp in 
% van alle 
jongeren tot 
18 jaar 

6,4% 6,4% 6,5% 6,1% 7,4% 6,4% 6,2% 6,8% 5,3% 

Jongeren met 
jeugdbescher
ming in % van 
alle jongeren 
tot 18 jaar  

0,7% 0,7% 0,9% 1,0% 1,5% 1,0 % 1,3% 1,1% 1,0% 

Jongeren met 
jeugd-
reclassering in 
% van alle 
jongeren in de 
leeftijd van 12 
tot 23 jaar  

0,4% 0,4% 0,3% - 0,5% 0,5% - 0,6% 0,3% 

Bron CBS: 1e kwartaal 2015: Het CBS rond aantallen af op vijftallen of indien minder dan 6 gevallen op 0. 



 

 

In totaal krijgen, volgens het CBS, 280 jongeren in Steenbergen jeugdzorg. Deze jeugdigen doorlopen 

gezamenlijk 350 zorgtrajecten, waarvan 285 trajecten jeugdhulp zonder verblijf, 40 jeugdhulp met verblijf, 

55 jeugdbescherming en geen jeugdreclasseringstrajecten. Dit betekent dat een deel van de jeugdigen 

meer dan 1 zorgtraject doorloopt. Bijvoorbeeld een pleegkind (jeugdbeschermingsmaatregel en jeugdhulp 

met verblijf) die begeleiding ontvangt van een GZ-psycholoog (jeugdhulp zonder verblijf). 

 

 

Steenbergen 

N % 

Totaal jeugdzorgtrajecten 350  

Totaal trajecten jeugdhulp zonder verblijf 285 70,0 

Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam .  

Totaal niet uitgevoerd d. wijk-/buurtteam 245  

Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder 190  

Daghulp op locatie van de aanbieder 10  

Jeugdhulp in het netwerk van de jongere 45  

Totaal trajecten jeugdhulp met verblijf 40 11,4 

Pleegzorg 30  

Gezinsgericht .  

Gesloten plaatsing .  

Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder 10  

Totaal trajecten jeugdbescherming 55 15,7 

Totaal ondertoezichtstelling 25  

Totaal voogdij 30  

Totaal trajecten jeugdreclassering . . 

*Hulp en ondersteuning die gegeven wordt door het CJG of wijkteam, schaart het CBS onder Jeugdhulp. Er wordt aan 

gewerkt om dit aan het CBS te kunnen aanleveren. 

 

 

Resultaten van zorgaanbieders 

Landelijke en regionaal wordt er gewerkt aan 

een methode om cliënttevredenheid en 

doelrealisatie bij de zowel de niet vrij 

toegankelijke zorg als de toegang te meten. 

Deze ontwikkeling vindt plaats onder leiding en 

met behulp van landelijke instituten zoals de 

Stichting Alexander, NJI en Praktikon. 

 



 

 

 

Stand van zaken Toegang 

De groepsinterviews bij alle toegangorganisaties hebben een rijke 

bron van inzichten opgeleverd over het voorportaal van het 

nieuwe jeugdstelsel. De gesprekken gingen over vraag en 

behoeften van cliënten, de eigen interne organisatie en de 

samenwerking met externe partners. 

 

 De teams hebben verschillende expertise in huis, wat de 

medewerkers in staat stelt om uiteenlopende vragen van cliënten 

te behandelen. In de praktijk blijken er concrete mogelijkheden 

om de eigen kracht en het sociaal netwerk van cliënten te 

versterken. De jeugdprofessionals geven vrijwel unaniem aan dat 

de werkdruk hoog is, onder meer vanwege steeds meer complexe, 

veeleisende casussen. Over het algemeen beschikken de teams 

over voldoende faciliteiten om hun werk goed te kunnen doen. 

Veel jeugdprofessionals wensen echter ruimere openingstijden, 

zodat zij cliënten ook buiten kantoortijden van dienst kunnen zijn. 

De toegangorganisaties werken samen met tientallen verschillende 

partners. Het succes van samenwerking is sterk persoons-

afhankelijk maar ook structurele werkafspraken op beleidsniveau 

kunnen hieraan bijdragen. Denk aan heldere criteria voor het 

doorverwijzen van cliënten ('Wat is drang, wat is dwang?'). 

 

De geïnterviewden van CJG Steenbergen geven aan dat de 

organisatie naar tevredenheid functioneert en in staat is om de 

beoogde doelstellingen te behalen. De medewerkers vormen een 

hecht team waarin geleerd wordt van elkaars diverse persoonlijke 

aanpakken. De coördinator is ook werkzaam in ‘het veld’ en wordt 

door medewerkers als ‘dichtbij’ ervaren. Het team is duidelijk 

gericht op de doelstelling van ‘eigen kracht’ maar zoekt nog hoe 

dat het beste in de praktijk gebracht kan worden (‘wanneer laat je 

een casus los?’). Vanwege een beperkte omvang is het team 

relatief kwetsbaar, maar blijkt in staat om de werkzaamheden van 

een uitgevallen fulltime medewerker tijdelijk op te vangen. 

Verzoeken voor materiële ondersteuning (zoals scanner, printer, 

spelmaterialen) kunnen volgens medewerkers meer adequaat 

opgevolgd worden. Medwerekers vinden de gemiddelde werkdruk 

Vrij toegankelijk 



 

 

behapbaar en administratieve verplichtingen worden niet als een 

zware last ervaren. De caseload bestaat voornamelijk uit vragen 

van ouders die zelf het initiatief nemen voor contact over hun 

hulpvraag met het CJG. Een belangrijk aandachtspunt is de vraag 

in hoeverre (kwetsbare) inwoners bereikt worden die niet op eigen 

kracht de weg naar het CJG weten te vinden? De terugkoppeling 

over zorg aan cliënten aan CJG-medewerkers na een 

doorverwijzing naar niet-vrij-toegankelijke zorg gebeurt niet 

structureel en kan dus beter worden georganiseerd.  Er namen 

twee CJG-medewerkers deel aan het interview in juni; het 

interview in november met vier medewerkers (het beoogde 

aantal) geeft mogelijk een completer beeld. 

 

Vanuit de registratie van het CJG komt naar voren dat er in het 

totaal 297 casussen staan geregistreerd. Een deel van deze 

casussen zullen ook bij zorgaanbieders van de NVTZ geregistreerd 

staan. Op dit moment kunnen we deze overlap niet vaststellen. 

Op 30 juni 2015 waren er 306 actieve beschikkingen uitgegeven door het CJG voor het eerste half jaar. 

 

 

 Bergen 
op Zoom 

Etten-
Leur 

Halder-
berge 

Moerdijk 
Roosen-

daal 
Rucphen 

Steen-
bergen 

Woens-
drecht 

Zundert 

Aantal 
geregistreer
de casussen 
bij de 
toegang 

744 648 - - 1686 - 297 145 93 

Aantal 

beschikking
en 
uitgegeven 
door de 
toegang 

683 463 100 389 1723 - 306 139 60 

*Elke toegangorganisatie in West-Brabant West hanteert op dit moment eigen definities binnen de registraties wat tot 

gevolg heeft dat vergelijking beperkte waarde heeft. Hier wordt aan gewerkt. 

 

 

Gegevens van Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming worden bij de volgende rapportage 

gepresenteerd.  

 



 

 

 

Op dit moment loopt het veldwerk van een digitale enquête naar 

opvoeden en opgroeien in uw gemeente. Hier doen we navraag 

hoe mensen de opvoeding ervaren of en wanneer ze hulp vragen 

en of ze hierbij gebruik maken van hun eigen sociale netwerk. Bij 

de volgende rapportage zullen de resultaten van deze enquête 

worden gepresenteerd. 

 

 

 

 

 

Voor inzicht in de maatschappelijke resultaten maken we gebruik van verschillende indicatoren. Deze 

indicatoren zijn bedoeld op populatie niveau over de jaren heen trends in risicogedrag te volgen. Op dit 

moment zijn er nog geen gegevens aanwezig over het jaar 2015. De onderstaande gegevens gaan over het 

jaar 2014. We kunnen deze gegevens als startpunt beschouwen van een trend die we de komende jaren 

gaan volgen. 

 

Vroegtijdig Schoolverlaten (VSV) 

Uit de online beschikbare VSV verkenner 

(http://www.vsvverkenner.nl/index.php) 

kunnen we voor de gemeente Steenbergen 

gegevens halen voor het schooljaar 2013-

2014. Schooluitval is in de gemeente 

Steenbergen vergelijkbaar met het landelijke 

gemiddelde. In totaal gaat het om 41 

jongeren.  

 

 

Maatschappelijke resultaten 

Maatschappelijk potentieel 



 

 

Aantal verdachte jongeren van een misdrijf 

In 2014 waren er in Steenbergen in het totaal 230 

geregistreerde verdachten van misdrijven. 20 daarvan (9%) 

is daarvan minderjarig (Bron: CBS). Minderjarige 

verdachten zijn veelal verdacht van vermogensmisdrijven 

(o.a. diefstal) en vernielingen of misdragingen in de 

openbare orde. 

 

Risicogedrag bij Jongeren 

De GGD verzamelt tijdens de reguliere 

contactmomenten informatie over riscofactoren op 

gezondheid en zorg. Op dit moment zijn nog niet voor 

alle gegevens beschikbaar. Alleen voor jongeren in de 

tweede klas van het voorgezet onderwijs zijn 

gemeentelijke gegevens aanwezig. Deze cijfers zijn op 

over het schooljaar 2014-2015.  

18% van deze groep heeft overgewicht en 26% drinkt 

alcohol. Bij 6% van alle jongeren in deze groep is het 

alcohol gebruik zelfs problematisch en 5% heeft een 

verhoogd risico op psychsociale problematiek. Deze 

problemen hebben te maken (in volgorde van 

belangrijkheid): Leren op school, thuis, vriendschappen en 

activiteiten in de vrijetijd. 

 


