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Inleiding 

De Transformatie Jeugdzorg is op 1 januari 2015 van start gegaan en loopt nu 

drie jaar. Het onderzoeksteam van de GGD West-Brabant heeft in opdracht van 

de gemeenten in West-Brabant West de transformatie gevolgd.  

 

De gemeenten in de jeugdzorgregio West-Brabant West (WBW) hebben aan de 

start van de transformatie beleidsdoelstellingen geformuleerd. Aan de hand 

hiervan hebben we 10 vragen gemaakt. Door stil te staan bij deze vragen vatten 

we de ontwikkelingen van het afgelopen jaar voor uw gemeente samen. 

 

In deze factsheet maken we gebruik van cijfers en verhalen uit de praktijk, 

afkomstig van verschillende gegevensbronnen. U vindt deze bronnen in de 

leeswijzer. Met behulp van iconen geven we in de tekst aan van welke bron we 

gebruik maken. De beschreven vergelijkingen tussen gemeente en regio zijn niet 

getoetst. 
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Gehanteerde definities 

In de vragen in deze factsheet gaan we in op jeugdzorg. Hierbij gaan we uit van de definitie 

van jeugdzorg die het CBS hanteert: ‘het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en 

jeugdreclassering dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt uitgevoerd volgens 

de Jeugdwet (2014)’. Hierbij hebben we er voor gekozen om in sommige gevallen specifiek in 

te zoomen op jeugdhulp waaronder het CBS het volgende verstaat: ‘hulp en zorg zoals deze 

bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en 

hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke 

beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders’. 



De pictogrammen op deze pagina worden in dit document gebruikt om 

aan te geven uit welke bron de gegevens afkomstig zijn. 

 

 

 

 Groepsinterviews met professionals van de gemeentelijke toegang 

 

 

 

 Groepsinterviews met professionals van zorgaanbieders 

 

 

 

 

 Reactie van het Zorg Informatie Inkoop Team op bevindingen uit de 

 groepsinterviews in een conceptversie van de factsheet. 

Cijfers gepubliceerd door CBS van jeugdzorgaanbieders via CBS Statline. Het 

CBS rond aantallen af op 5-tallen en 10-tallen. Het precieze aantal wordt niet 

gepubliceerd in verband met privacy. Op 1 april 2018 worden de cijfers over 

het tweede helft van 2017 gepubliceerd. *Het betreft voorlopige cijfers van 

het CBS. 

 

 

Cijfers uit de registratie van de GGD jeugdgezondheidszorg 

 

 

Cijfers gepubliceerd door Onderwijs in Cijfers, een samenwerking tussen het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (BCS), Dienst Uitvoering onderwijs (DUO 

en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

 

 

Cijfers afkomstig van het jaarverslag Veilig Thuis West-Brabant, 2016 en van 

registraties van Veilig Thuis over 2016. 

 

 

Cijfers afkomstig van een van de volgende enquêtes uitgevoerd door de GGD 

West-Brabant: 

• Populatieonderzoek. Afgenomen onder gezinnen in uw gemeente over 

opvoeden en opgroeien, 2017. 

• Cliëntervaringsonderzoek. Afgenomen onder gebruikers van jeugdzorg, 

2017. 

• Volwassenenmonitor. Afgenomen onder volwassenen in uw gemeente, 

2016. 

 

Cijfers afkomstig van het GRIP dashboard. GRIP staat voor Gezamenlijke 

Regie op Informatie en Prestaties. De gebruikte cijfers gaan over de periode 

van 1 januari tot en met 1 november 2017 

 

Leeswijzer 
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http://statline.cbs.nl/Statweb/
http://www.onderwijsincijfers.nl/


1 Nemen jeugdigen deel aan de samenleving? 

Deelname aan de samenleving 

Deelname aan de samenleving door jeugdigen is een indicator voor hun 

gezondheid en welzijn, nu en in de toekomst. In de infographic is te lezen dat in 

Steenbergen 79% van de kinderen lid is van 1 of meerdere verenigingen. Dit 

percentage is vergelijkbaar met de jeugdzorgregio WBW (78%). Het percentage 

kinderen van 4-11 jaar dat vrijwilligerswerk verricht ligt hoger dan in de 

jeugdzorgregio WBW. 

  

 

 

 

 Zorgaanbieders onderschrijven het belang van 

 participatie van de cliënt. Participatie is al jaren onderdeel van hun 

werkwijze (opgenomen in de plannen en richtlijnen) maar sinds de transitie is 

hier nog meer aandacht voor. Er wordt aan participatie gewerkt door de cliënt en 

naasten actief te betrekken bij het opstellen van plannen en doelen. Ook worden 

specifieke methodieken gebruikt ter bevordering van participatie. Aanbieders 

benadrukken dat het gaat om ‘participatie waar mogelijk’. Soms is het voor de 

cliënt of voor naasten een te grote belasting. Daarnaast geven zij aan dat het 

gaat om meedoen in de samenleving binnen de eigen mogelijkheden. 
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2 Maken meer jongeren hun school af? 

Schooluitval en ziekteverzuim 

Schooluitval is een belangrijke indicator voor het gebruik van 

(zorg)voorzieningen bij jeugdigen en volwassenen. 

In Steenbergen was er 1,4 % schooluitval (25 leerlingen) volgens Onderwijs in 

Cijfers in het schooljaar 2015/2016. In West-Brabant ligt dit percentage op 1,7% 

(bron Onderwijs in Cijfers). 

 

In de infographic staan de cijfers van gemeente Steenbergen volgens de M@ZL-

criteria. M@ZL is een aanpak van ziekteverzuim bij scholieren op voortgezet en 

middelbaar beroepsonderwijs in West-Brabant.  
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2 Maken meer jongeren hun school af? 

 Regio Er zijn praktijkvoorbeelden van succesvolle samenwerking om 

 voortijdig schoolverlaten te voorkomen.  In de samenwerking met de 

leerplichtambtenaar, de hulpverlening, de school, en het samenwerkingsverband 

is echter nog veel ruimte voor verbetering. Scholen hebben een grote rol bij het 

in kaart brengen van het verzuim en daarmee in het vroegtijdig signaleren van 

problematiek. De jeugdprofessional zou eerder in een traject een rol kunnen 

krijgen. Ook de rol van casusregisseur mag duidelijker worden. 

 

Kinderen spijbelen minder maar worden vaker ziek gemeld, waardoor de grip 

van de leerplichtambtenaar minder is. Casussen van thuiszitters vergen mede 

daarom een integrale samenwerking; van jeugdarts tot leerplichtambtenaar. 

Jeugdprofessionals signaleren ook problemen met schoolstarters; kinderen die 

afgewezen worden op het regulier onderwijs en niet passen op het speciaal 

onderwijs. 

 

Het probleem van thuiszitters wordt deels opgelost doordat er meer kinderen 

terecht komen bij een vorm van dagbesteding. Dat dient wel een vorm van 

dagbesteding te zijn die aansluit op de specifieke wensen en motivatie van de 

kinderen.  

 

 De intensiteit van de samenwerking met scholen hangt af van het 

 type zorg dat wordt geleverd. Door aanbieders die werken met de 

LVB-doelgroep wordt bijvoorbeeld vaker intensief samengewerkt met scholen en 

bijvoorbeeld ook onderschoolse behandeling geboden. 

 

Men geeft aan dat de samenwerking met het basisonderwijs over het algemeen 

soepeler verloopt dan met het voortgezet onderwijs. Jeugdbescherming ervaart 

problemen in de medewerking van scholen bij het verstrekken van informatie 

over leerlingen bij complexe echtscheidingen. Veilig Thuis ervaart dat scholen 

vaak laat hun zorg bij hen melden. 

 

Men vindt dat er nog een slag gemaakt kan worden in het verbinden van 

passend onderwijs en jeugdzorg. De samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs vervullen hier een rol in, maar de ervaringen hiermee zijn wisselend. 

Dit geldt ook voor de inzet van de leerplichtambtenaar. Deze kan een belangrijke 

rol vervullen in het ondersteunen, bemiddelen, regie voeren en handhaven maar 

wordt door de school vaak pas laat betrokken. 
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 ‘Thuiszitters zijn een aandachtspunt in de jeugdzorgregio WBW. De 

 aangeboden dagbesteding kan wringen met de oplossingsgerichte 

jeugdhulp die de regio voor ogen heeft en de verantwoordelijkheden vanuit 

school in het kader van Passend Onderwijs.’ 
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3 Hoe gezond zijn jeugdigen? 

Overgewicht en obesitas 

Overgewicht en obesitas zijn belangrijke risicofactoren voor de  gezondheid van 

jeugdigen op dit moment en in de toekomst. De percentages kinderen met 

overgewicht (inclusief obesitas) in Steenbergen liggen rond het gemiddelde van 

de gehele regio West-Brabant. Verder zien we in de regio dat het percentage 

overgewicht (inclusief obesitas) met de leeftijd stijgt. Dit geldt, met uitzondering 

van de leeftijdscategorie van 2 jaar, ook voor Steenbergen. 

Risico op psychsociale problematiek 

Met behulp van de Strengths and Difficulties Questionnaire wordt bij de 

contactmomenten van GGD jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen het risico op 

psychosociale problematiek gemeten. Kinderen kunnen dan een verhoogd risico 

hebben of in een grens gebied vallen. In Steenbergen liggen de percentages 

kinderen met een verhoogd risico op of rond het gemiddelde in de GGD-regio 

West-Brabant. 
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3 Hoe gezond zijn jeugdigen? 

Gezondheid leerlingen tweede klas voortgezet onderwijs 

Ook bij leerlingen in de tweede klas van het voorgezet onderwijs worden 

verschillende gezondheidsaspecten gemeten. In de grafiek zijn de resultaten 

voor jongeren uit Steenbergen weergegeven. We zien de resultaten van 4 

schooljaren en een vergelijking met de GGD-regio West-Brabant. Voor 

Steenbergen en de regio West-Brabant valt op dat het aandeel jongeren dat 

inactief is de afgelopen twee schooljaren is gestegen. Het alcoholgebruik onder 

jongeren in Steenbergen ligt de afgelopen 4 schooljaren hoger dan het 

gemiddelde in West-Brabant. Ook het aandeel jongeren met lichamelijke 

klachten waar zorgen over zijn ligt de afgelopen 4 schooljaren wat hoger 

dan het gemiddelde in West-Brabant.  

 

 

  

 Regio Jeugdprofessionals benadrukken het belang van preventie: 

 door te investeren in kinderen tijdens de peuterfase en hen zo een 

goede start te geven, kunnen later problemen worden voorkomen. 

Jeugdprofessionals hebben veel casussen in behandeling met meervoudige 

problemen. De gemeentelijke toegang lijkt daardoor meer voor ‘de zware 

gevallen’ te zijn. Zowel preventieve activiteiten als ambulante hulp binnen de 

gemeentelijke toegang lijken naar de achtergrond te verschuiven. CVC-casussen 

vragen veel werk, waardoor minder dringende (ambulante) zaken soms langer 

blijven liggen en mogelijk kunnen uitgroeien tot grotere kwesties. 

 

Soort voorzieningen uitgevoerd door jeugdprofessionals 

Onderstaande figuur toont wat voor soort voorzieningen door de 

jeugdprofessionals in Steenbergen uitgevoerd worden. De voornaamste 

bezigheden voor de jeugdprofessional zijn ondersteuning en begeleiding en 

casusregie. 
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4 Is het veilig binnen gezinnen? 

Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Uit de volwassenenmonitor 2016 van de GGD blijkt dat in Steenbergen 6,8% van 

de inwoners ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Dit ligt iets lager 

dan het percentage in de jeugdzorgregio WBW (8,0%).  

 

 

Veilig Thuis registreert het aantal meldingen van vermoedens van huiselijk 

geweld en kindermishandeling, geboden ondersteuning en advies. De cijfers over 

2016 staan in de infographic. Voor het aantal meldingen is bekend in hoeveel 

gevallen er kinderen betrokken* waren. 

 

*Betrokkenheid van kinderen is een ruim begrip. In principe gaat dit om alle meldingen 

waarbij kinderen in het spel zijn. Van meldingen van kindermishandeling tot meldingen waar 

ouders ergens bij betrokken zijn waarvan kinderen niet per definitie getuige zijn geweest. In 

deze gevallen worden kinderen door Veilig Thuis geregistreerd in verband met de 

veiligheidsinschatting. 
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4 Is het veilig binnen gezinnen? 

 Regio Jeugdprofessionals hebben steeds meer positieve ervaringen 

 met casussen die overgaan van drang naar dwang. Zij weten de 

partners in de veiligheidsketen steeds beter te vinden. Jeugdprofessionals 

hebben positieve ervaringen met de inzet van het CVC-team. Zij zijn fysiek heel 

dichtbij en jeugdprofessionals maken er veel gebruik van.  

 

Er zijn wisselende beelden bij de samenwerking met Veilig Thuis. Enerzijds 

stellen jeugdprofessionals dat Veilig Thuis CVC-casussen moeizaam oppakt. 

Anderzijds komen er vanuit Veilig Thuis relatief zware casussen naar de 

gemeentelijke toegang, die niet voor alle jeugdprofessionals handelbaar zijn.  

 

Jeugdprofessionals ervaren het aanmelden van een casus bij het KR8-kollektief 

als een moeizaam proces. Zij ervaren dat een casus op een ‘dood punt’ komt 

wanneer het KR8-kollektief ingeschakeld is. Ook het proces daarna tot een 

(mogelijke) aanstelling van een gezinsvoogd, neemt veel tijd in beslag. 

Bovendien geven kinderrechters doorgaans kortere beschikkingen af 

(bijvoorbeeld drie in plaats van zes maanden). Dit zorgt voor een hogere 

werkdruk voor jeugdprofessionals, omdat zij elke drie maanden moeten 

rapporteren. 

 

Met Jeugdbescherming Brabant ontwikkelt de samenwerking zich over het 

algemeen goed. Een jeugdprofessional heeft bijvoorbeeld goede ervaringen bij 

de overdracht na afloop van een OTS.  

 

Gemeente Het CVC-team staat, maar is kwetsbaar volgens jeugdprofessionals. 

In het CVC-team zit één medewerker uit iedere toegang van de drie 

samenwerkende gemeentes (Steenbergen, Woensdrecht, Bergen op Zoom). De 

werkdruk van de CVC-collega varieert. Ondanks eerder gemaakte afspraken zijn 

niet alle CVC-medewerkers bereid om ondersteuning buiten de eigen gemeente 

te bieden. De collega uit Bergen op Zoom behandelt geen casussen uit 

Steenbergen of Woensdrecht. Aangezien de pieken niet te voorspellen zijn, is het 

lastig/onmogelijk om de CVC-taken te combineren met de reguliere 

werkzaamheden als CJG-medewerker. 
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4 Is het veilig binnen gezinnen? 

 Zorgaanbieders ervaren de samenwerking met andere partijen op

 het gebied van veiligheid als wisselend en persoonsafhankelijk. Er 

bestaat bij de professionals nog veel onduidelijkheid over regievoering en rollen 

bij veiligheidscasuïstiek. Op dit gebied is behoefte om meer op een lijn te komen 

over het bewaken van de veiligheid. Daarnaast zijn verbeteringen in de 

afstemming met andere partijen en overdracht (o.a. naar de gemeentelijke 

toegang) gewenst. 

 

Zorgaanbieders hebben vaak andere wensen en verwachtingen ten aanzien van  

de rol, positie en advisering van Veilig Thuis. Vanuit Veilig Thuis wordt ervaren 

dat er in het voorliggend veld nog veel onduidelijk is over de routing om op te 

schalen. Meldingen komen niet, te laat of via een ander kanaal binnen. Ook 

enkele jeugdbeschermers ervaren soms te laat geïnformeerd te worden. 

Casussen inbrengen bij het KR8-Kollektief kost veel tijd en moeite en werpt 

daarmee een drempel op. Er mag in sommige gevallen sneller worden 

doorgepakt vanuit het KR8-Kollektief en duidelijker worden aangegeven vanuit 

het KR8-Kollektief bij wie de verantwoordelijkheid ligt. 
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5 Hoe lossen gezinnen hun problemen op? 

Zorgen van ouders bij de opvoeding en het opgroeien van hun kinderen 

In Steenbergen geeft 8% van de ouders aan vaak tot (bijna) altijd zorgen te 

hebben over de opvoeding en het opgroeien van hun kind, dit is vergelijkbaar 

met ouders in de jeugdzorgregio WBW (10%). 

Bespreken van zorgen door ouders in hun netwerk 

In Steenbergen rapporteerden ouders het vaakst hun zorgen of vragen te 

bespreken met hun partner, gevolgd door hun kind(eren) en 

vrienden/vriendinnen. 
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5 Hoe lossen gezinnen hun problemen op? 

 Regio De jeugdprofessionals zijn bewust bezig met het versterken 

 van eigen kracht van cliënten maar het blijft voor veel van hen een 

aandachtspunt, met name als de werkdruk hoog is. In veel gevallen blijkt er ook 

professionele hulp nodig. Het is afhankelijk van de vraag en het gezin in welke 

mate er eigen kracht en een sociaal netwerk aanwezig is en op welke manier die 

versterkt kunnen worden.  

 

Aandacht voor eigen kracht en het sociale netwerk kan volgens 

jeugdprofessionals zowel tot uiting komen in kleine acties (bijvoorbeeld iemand 

uit het sociaal netwerk meenemen naar een gesprek met een hulpverlener) als in 

grotere activiteiten (bijvoorbeeld netwerkgesprekken). 

Het is van belang dat jeugdprofessionals zich ervan bewust zijn dat ze niet 

onnodig lang bij een cliëntsysteem betrokken blijven: ‘Soms een is frisse kijk op 

de zaak helpend om stappen te maken’.  

 Het versterken van eigen kracht en de inzet van het sociaal netwerk 

 is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening bij de aanbieders. 

Hier is de laatste jaren meer aandacht voor. Men merkt ook dat zowel cliënten 

als hun omgeving steeds meer open staan om zelf zaken op te pakken. 
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6 Wat is de weg naar jeugdzorg? 

 Regio Inwoners weten de weg richting de jeugdprofessionals goed 

 te vinden. De jeugdprofessionals zijn meer zichtbaar geworden voor 

inwoners. De samenwerking met externen (bijvoorbeeld met JGZ, jongerenwerk) 

verloopt over het algemeen goed: ‘We zijn samen één team geworden.’ Daarmee 

is er veel bereik én veel bereikt. Binnen het jeugdstelsel ervaren de 

jeugdprofessionals een centrale positie, waarin zij te maken krijgen met allerlei 

organisaties die soms tegenstrijdige belangen lijken te hebben. Denk aan het 

streven naar hulp in het vrijwillige kader, terwijl er ook tijdig opgeschaald moet 

worden als de veiligheid in het geding is.   

 

Een jeugdprofessional geeft aan dat de gemeentelijke toegang ervoor moet waken 

dat zij niet de naam krijgen die Bureau Jeugdzorg vroeger had. Jeugdprofessionals 

(met name gemeenten met kleine dorpskernen) moeten vaak uitleggen dat ze niet 

‘van de gemeente’ zijn.  

 

De taak van de jeugdprofessional is verschoven van de kerntaak ‘ambulant werken 

binnen gezinnen’ naar andere taken, zoals een grotere rol in het verwijzen, taken 

bij drang en een rol als netwerkbeheerder (zorg, onderwijs, veiligheid), 

contractbeheerder, etc. De kerntaak blijft wel: ‘er zijn voor de gezinnen’. 

 

Gemeente De samenwerking met externen verloopt erg goed. Het is samen één 

team geworden (bijvoorbeeld met JGZ, jongerenwerk). Daarmee is er veel bereik 

én veel bereikt. De jeugdprofessionals zijn ervan overtuigd dat ze bij (bijna) alle 

ouders in beeld zijn. Dit is o.a. te merken aan het feit dat ouders contactgegevens 

van jeugdprofessionals onderling uitwisselen, de snelheid waarmee nieuwe 

bewoners het CJG vinden en het aantal binnengekomen aanvragen. 

 Verwijzingen door de huisarts nemen volgens enkele aanbieders af 

 en vanuit de gemeentelijke toegang nemen verwijzingen toe. Wel 

worden door andere aanbieders nog veel verwijzingen vanuit de huisarts gezien 

waarbij vaak de gedachte is sneller hulp te kunnen krijgen door de 

gemeentelijke toegang te omzeilen. Dit laatste blijkt in de praktijk niet het geval. 

Deze routing wordt dan ook niet wenselijk geacht door de aanbieders omdat de 

betrokkenheid van de gemeentelijke toegang volgens de aanbieders meerwaarde 

heeft. Bij een verwijzing anders dan vanuit de gemeentelijke toegang wordt 

vanuit aanbieders dan ook vaak het initiatief genomen om de gemeentelijke 

toegang alsnog te betrekken. 
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6 Wat is de weg naar jeugdzorg? 

Verwijzingen naar jeugdhulp 

We zien in de figuur hieronder dat in Steenbergen twee belangrijke wegen zijn 

naar de jeugdhulp zonder verblijf (exclusief jeugdbescherming en 

jeugdreclassering): de huisarts en de gemeentelijke toegang. Het aandeel 

verwijzingen vanuit de gemeentelijke toegang is de afgelopen jaren 

toegenomen. Het aandeel verwijzingen vanuit de huisarts is relatief stabiel en 

groot gebleven. 

 

Uit de CBS gegevens blijkt verder dat in Steenbergen vooral de gemeentelijke 

toegang en de gecertificeerde instellingen doorverwijzen naar jeugdhulptrajecten 

met verblijf. 

Bekendheid met CJG 

Van de ouders in Steenbergen kent 57% het Centrum voor Jeugd en Gezin 

binnen de eigen gemeente. Dit is vergelijkbaar met het percentage in de 

jeugdzorgregio WBW (50%). Het percentage ouders in Steenbergen dat de 

website van het CJG kent, ligt op 30% en is eveneens vergelijkbaar met het 

percentage  van de jeugdzorgregio WBW (28%). 

 

Toegang tot zorg 

In de infographic wordt weergegeven hoe ouders met een kind in jeugdzorg de 

toegang tot zorg ervaren (dus niet alleen de gemeentelijke toegang). Ongeveer 

80% van de ouders geeft aan vaak tot altijd de zorg te krijgen die nodig is voor 

hun kind, tijdig geholpen te worden en te weten waar men terecht kan voor 

hulp. De percentages zijn niet afwijkend van de jeugdzorgregio WBW. 
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Aandeel jongeren met jeugdhulp met verblijf 

Het aandeel jongeren met jeugdhulp met verblijf is de afgelopen jaren gestegen. 

In Steenbergen maakt 1 op de 5 jongeren met jeugdhulp in 2017 gebruik van 

verblijfszorg. Dit is vergelijkbaar met de jeugdzorgregio WBW. Hierbij valt op dat 

in Steenbergen het totale aantal trajecten hulp met verblijf is toegenomen. Deze 

toename bestaat voornamelijk uit verblijfstrajecten die vallen onder 

‘zorgtrajecten op andere verblijf bij jeugdhulpaanbieder’*. Het aantal 

pleegzorgtrajecten is over de laatste vijf peildata redelijk stabiel gebleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Definitie CBS ‘ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder’: De jongere verblijft op de 

accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite 

betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de voorgaande categorieën vallen. 

Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. 
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7 Neemt het gebruik van jeugdzorg af? 

Jeugdhulp (met en zonder verblijf) 

De staafdiagrammen laten zien dat in Steenbergen het aantal bij CBS gemelde 

jeugdhulptrajecten (zowel met als zonder verblijf) in de periode 2015 – eerste 

helft 2017 tussen de 460 en de 555 ligt. Deze aantallen zijn inclusief de 

jeugdhulptrajecten die door de jeugdprofessionals worden uitgevoerd. 

 

De CBS data wijkt af van de eigen data van de gemeente waardoor het lastig is 

om een betrouwbaar beeld te geven van deze problematiek. 
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7 Neemt het gebruik van jeugdzorg af? 

 Aanbieders hanteren het principe ‘licht waar kan, zwaar waar nodig’. 

 Dit doen zij ook binnen de eigen organisatie. Sinds de transitie 

ervaren sommige aanbieders dat er meer aandacht is voor tijdig afschalen. 

Aandachtspunt hierbij is dat professionals in de lichtere vormen van zorg worden 

ondersteund bij het in het vizier houden van de veiligheid van cliënten (met 

name intern). 

 

Zorgaanbieders merken dat er over het algemeen zwaardere en complexere 

casussen binnenkomen. De ervaring is dat casussen vanuit de gemeentelijke 

toegang vaak laat worden opgeschaald waardoor de problematiek bij 

binnenkomst ernstiger is. Aanbieders hebben de behoefte om bij dit soort 

casussen eerder betrokken te worden. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de 

gemeentelijke toegang de problematiek vaak al goed in kaart heeft gebracht 

waardoor het volgens pleegzorg lijkt alsof er zwaardere casussen binnenkomen.  
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8 Zijn de resultaten van jeugdzorg duurzaam? 

 Regio Jeugdprofessionals bereiken vooral bij enkelvoudige 

 hulpvragen blijvende resultaten. De zorgdoelen worden gehaald voor 

de hulpvraag op een specifiek moment in de ontwikkeling van een kind. Als 

cliënten opnieuw bij de gemeentelijke toegang komen, hebben ze meestal een 

andere zorgvraag. Bij complexe casussen hebben jeugdprofessionals veelal niet 

de verwachting dat gezinnen voor altijd ‘uit zorg’ zijn maar streven zij ernaar om 

(voorlopige) stabiliteit in een gezin te bereiken. Sommige jeugdprofessionals 

geven aan dat duurzaamheid van resultaten nooit gegarandeerd of voorspeld 

kunnen worden.  

 

Jeugdprofessionals merken dat de mindset van cliënten is veranderd. Cliënten 

zijn volgens hen meer verantwoordelijk voor hun eigen handelen en zitten 

minder in de slachtofferrol. Ook de mindset van zorgaanbieders is volgens de 

jeugdprofessionals veranderd. Hulptrajecten leken voorheen soms ‘oneindig’; er 

werd therapie-op-therapie geboden. Nu is de zorg eindig, waardoor gezinnen 

gestimuleerd worden om ook zelf aan de slag te gaan. 

 Men geeft aan dat er sinds de transitie meer gefocust wordt op 

 doelen en resultaten. Dit draagt bij aan de effectiviteit van de zorg. 

Over het algemeen worden door zorgaanbieders doelen bereikt bij hun cliënten 

en weten zij erger te voorkomen. De te behalen resultaten zijn afhankelijk van 

het type zorg dat geleverd wordt (behandeling versus diagnostiek etc.). Of 

cliënten al dan niet terugkomen in zorg is daarnaast afhankelijk van de 

doelgroep en casuïstiek. Cliënten met laagcomplexe problematiek worden minder 

vaak teruggezien dan cliënten met hoogcomplexe problematiek. Bij de LVB-

doelgroep en bij gezinnen waarbij sprake is van multi-problematiek is het voor 

aanbieders lastiger om een stabiele situatie te bereiken. Voor een deel van de 

cliënten geldt bij verschillende vormen van zorg dat zij per levensfase weer zorg 

of ondersteuning nodig hebben. 

Bij Veilig Thuis wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van recidieven 

door het netwerk er zo vroeg mogelijk bij te betrekken. 

 

Effect van de zorg 

Ongeveer twee derde van de ouders in Steenbergen geeft in het 

cliëntervaringsonderzoek uit 2017 aan (kleine) verbeteringen te ervaren in het 

gedrag van hun kind door de ontvangen hulp. Ouders ervaren geen 

achteruitgang bij hun kind na hulp te hebben ontvangen. De percentages zijn 

niet afwijkend van de gehele jeugdzorgregio WBW. 
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Als indicatie voor duurzaamheid geven we, naast de cijfers 

van het cliëntervaringsonderzoek over effect van zorg, voor 

de gemeente weer op welke wijze een behandeling is 

afgesloten. Wanneer een behandeling vroegtijdig wordt 

afgesloten is er een hoger risico dat er recidive optreedt. Het 

is dus wenselijk dat het percentage ‘beëindiging volgens plan’ 

hoog ligt. Dit percentage ligt het eerste halfjaar van 2017 

voor Steenbergen op 81% en ligt daarmee lager dan dat 

voor de jeugdzorgregio WBW (85%).  

Beëindiging 
volgens plan 
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9 Is de geboden jeugdzorg op maat? 

Vormen van begeleiding en/of behandeling 

De cirkeldiagrammen tonen de verdeling van bepaalde vormen van begeleiding 

en/of behandeling die ouders hebben aangegeven te ontvangen voor hun kind. 

Hier zien we dat bijna de helft (45%) van deze kinderen in Steenbergen alleen 

zorg door het voorliggend veld ontvangt. Dit percentage ligt iets hoger dan het 

gemiddelde in de jeugdzorgregio WBW (37%).  

 

Uitvoering van de zorg 

Uit het cliëntervaringsonderzoek  van 2017 blijkt dat meer dan drie kwart (79%) 

van de ouders in Steenbergen ervaart dat zij betrokken worden bij de 

beslissingen over de hulpverlening en dat iets minder dan de helft (46%) van de 

ouders aangeeft dat verschillende zorgverleners vaak tot altijd goed 

samenwerken om ouder en kind te ondersteunen. Bijna één derde (29%) van de 

ouders geeft daarentegen aan dat de samenwerking nooit tot soms goed is. 
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9 Is de geboden jeugdzorg op maat? 

 Regio De jeugdprofessionals merken steeds vaker dat 

 zorgarrangementen worden aangepast, zelfs afschalingen van 

intensief naar perspectief. In de meeste gevallen moet het zorgarrangement 

echter opgeschaald worden. 

 

Jeugdprofessionals merken dat zorgaanbieders in de praktijk nog vaste 

pakketten (producten) hebben voor een bepaalde problematiek, waardoor 

individueel maatwerk ontbreekt.  

 

De mate waarin jeugdprofessionals en zorgaanbieders elkaar aanvullen is zowel 

organisatie- als persoonsafhankelijk. Bovendien hangt dit af van het 

zorgarrangement (de casus): bij een groot zorgarrangement mag de 

jeugdprofessional ook intensieve hulp aan het gezin van de zorgaanbieder 

verwachten en is een aanvulling vanuit de gemeentelijke toegang minder 

noodzakelijk. In het algemeen verloopt de samenwerking op zorg-inhoud 

voldoende goed. 

 

Jeugdprofessionals hebben veelal een voorkeur voor kleine aanbieders. 

Afstemming gaat met kleinere zorgaanbieders gemakkelijker en zij blijken in de 

praktijk ook meer bereid om samen te werken, bijvoorbeeld door te werken in 

een constructie van hoofd- en onderaannemer. 

 

Gemeente Er zijn hele korte lijnen met de partners in het sociaal domein, 

waaronder Wmo, leerplicht, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ISD, Stadlander, 

vluchtelingenwerk, jongerenwerk, woningbouw, en er is volgens 

jeugdprofessionals sprake van een integrale aanpak. Er is veel vooruitgang 

geboekt op dit gebied. In de regio zijn de betrokken partijen redelijk goed op de 

hoogte van wat er van iedereen verwacht wordt. Alleen bij vluchtelingenwerk en 

jongerenwerk is er wat meer onduidelijkheid. Daarnaast is er een integrale 

samenwerking met zorgaanbieders. Er wordt gelijktijdig hulp uitgevoerd, als dat 

in een casus nodig is. Er wordt geïnvesteerd in het contact met huisartsen. 

Sommige huisartsen wijzen al direct door naar het CJG, maar er valt nog winst 

te behalen. 

 

20 



9 Is de geboden jeugdzorg op maat? 

  Maatwerk bieden staat bij de aanbieders voorop. De zorgvraag van 

 het kind staat sinds de transitie meer centraal. Verschillende 

methodieken worden gebruikt om de vraag goed in kaart te brengen. Daarnaast 

geven zorgverleners aan in te spelen op nieuwe doelgroepen en hier passend 

aanbod voor te creëren. Dit wordt met name gezien bij aanbieders van zorg voor 

de LVB-doelgroep. Om maatwerk meer mogelijk te maken mag er van partijen 

meer gekeken worden naar oplossingen en mogelijkheden. Hiervoor is het nodig 

om vanuit de gemeentelijke toegang meer te vertrouwen op de expertise van de 

professionals en hen daarin de ruimte te geven. Ook mag de samenwerking 

tussen partijen nog meer worden gezocht. Wel geven meerdere zorgverleners 

aan dat de samenwerking met externe partijen (waaronder de gemeentelijke 

toegang) verbeterd is (men weet elkaar beter te vinden en stemt meer met 

elkaar af) en over het algemeen goed verloopt. Toch blijft er veel onduidelijkheid 

bestaan over de regievoering. Men ziet meerwaarde in de samenwerking met de 

toegang maar ervaart wel dat de samenwerking (kwaliteit, opgepakte rol, 

betrokkenheid en werkwijze) per jeugdprofessional verschilt. De verschillen 

komen met name naar voren in drang/dwangzaken en worden veroorzaakt door 

verschillen in achtergrond en expertise van de medewerkers. Het leggen van 

verbinding met andere gemeentelijke domeinen vanuit de toegang is een 

verbeterpunt. 

 

Bij het op- en afschalen van casussen ervaren zorgaanbieders meerwaarde als 

de gemeentelijke toegang meedenkt over de keuze van het aanbod. Wachtlijsten 

en financiering binnen de arrangementenstructuur kunnen volgens de 

zorgaanbieders een belemmering vormen bij op- en afschalen. 
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10 Hoe werken zorgarrangementen in de praktijk? 

 Regio Jeugdprofessionals ervaren het werken met doelen als een 

 verbetering, mits die doelen concreet geformuleerd worden. Het 

werken met zorgdoelen brengt volgens deelnemers als belangrijk voordeel mee 

dat cliënten zelf ook (positief) kritischer worden. Het is goed dat er kan worden 

afgerekend op het bereiken van de doelen. Hiermee kan zorg ook daadwerkelijk 

afgesloten worden. 

 

Deelnemers hebben waardering voor de visie achter de systematiek van 

zorgarrangementen maar er zijn ook nog kinderziektes tegen die bijgesteld 

worden. Volgens jeugdprofessionals in sommige gemeenten zijn er bijvoorbeeld 

veel zorgarrangementen met uitzonderingen.  

 

In de afgelopen jaren hebben jeugdprofessionals ervaren dat er veel 

veranderingen ‘over hen heen gestort zijn’. De lokale implementatie van de 

regionale afspraken zou volgens beter ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld 

door aan elk (nieuw) plan een operationele paragraaf toe te voegen. 

 

 

Voor het bieden van specialistische zorg moet in het algemeen veel geregeld 

worden: ‘gezinsplannen, communiceren (ook ‘onderhandelen’ en ‘forse discussies 

voeren’) met zorgaanbieders over zorgarrangementen, zorgarrangementen 

goedkeuren, zorgarrangementen terugsturen, mails, telefoon.’ Dit gaat ten koste 

van de tijd om de cliënt te zien.  

 

In het geval van een verwijzing door de huisarts is het lastiger te beoordelen of 

een arrangement passend is, omdat de cliënt veelal niet bij de jeugdprofessional 

bekend is. 
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 ‘Er zijn geen afspraken gemaakt met afzonderlijke zorgaanbieders 

 (‘uitzonderingen’), tenzij de gemeenten daar zelf expliciet om hebben 

 gevraagd.’  



10 Hoe werken zorgarrangementen in de praktijk? 

 Het gedachtegoed achter de arrangementen wordt door meerdere 

 aanbieders onderschreven. In de praktijk loopt de 

arrangementensystematiek echter nog verre van optimaal waarbij aanbieders 

over het algemeen meer knelpunten ervaren dan dat zij meerwaarde zien. 

Aanbieders geven met name aan dat veel personele inzet nodig is voor 

afstemming, administratie en financiële afhandeling van de arrangementen die 

ten koste gaat van inzet op de inhoud. Men ervaart dat de discussie over de te 

behalen doelstellingen de afgelopen tijd scherper is geworden waarbij de 

verwachtingen van de gemeentelijke toegang hoog liggen. Aanbieders ervaren 

dat bij kinderen in ontwikkeling de trajecten vrijwel nooit zo lopen als vooraf 

bedacht. Bijstellen is in veel gevallen noodzakelijk, met name binnen de 

hoogcomplexe zorg. Zorgaanbieders geven aan dat zij die flexibiliteit vaak 

missen, wat ten koste gaat van het bieden van maatwerk. De opgestelde 

doelstellingen behorend bij een arrangement worden in dit soort gevallen als 

belemmerend ervaren. Arrangementen zijn, met name in langdurige trajecten 

zoals bij pleegzorg te krap bemeten volgens aanbieders:  

‘Ik moet keuzes maken wanneer er meerdere zorgvragen liggen bij het kind. Het 

is aan ons om de afweging te maken (wel in overleg met de 

behandelcoördinator), wat we in zetten. Terwijl vanuit kennis weten dat we op 

alle gebieden moeten inzetten om effect te bereiken.’  

 

Met het hoofd- en onderaannemerschap heeft men nog niet veel ervaring. 

Slechts bij enkele aanbieders liggen al structurele afspraken. Anderen zijn meer 

op incidentele of experimentele basis bezig. De voornaamste knelpunten die men 

tot dusverre ervaart zijn de tijdsinvestering en het denken vanuit financiën in 

plaats van de inhoud. 
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 ‘Met de doelen van zorgarrangementen wordt hooguit beoogd om een 

 richting aan te geven, waar de zorgaanbieder aan gaat werken. Zij dienen 

niet als contractafspraken waar een zorgaanbieder op afgerekend kan worden. 

Het uiteindelijke doel is dat de jeugdige uit zorg gaat (waar mogelijk). Als de 

aanbieder dat bereikt is hij klaar. Dat biedt maximale flexibiliteit. De inkoop is 

juist zo ingericht dat het motiveert tot continue afstemming. Het is eerder een 

gespreksmodel dan een inkoopmodel.’ 
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