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Onderstaande memo is voor u opgesteld ter ondersteuning bij het agendapunt jeugdzorg, tijdens 

de oordeelsvormende vergadering op 6 september a.s. 

 

Algemeen  
In 2017 hebben 9 gemeenten1 in West-Brabant West een gezamenlijk Beleidskader Zorg voor 

Jeugd 2018-2021: ‘Koersvast, op weg naar verbinden’ opgesteld. Deze is door u en alle andere 8 

gemeenteraden vastgesteld.  

In dit beleidskader streeft men nog steeds de uitgangspunten van de nieuwe inrichting van de 

jeugdzorg na. Jeugdigen en gezinnen lossen zo veel mogelijk op eigen kracht op. Waar nodig 

krijgen zij hulp vanuit één plan met één regisseur: de jeugdprofessional.  

 

Samenwerking in de Regio 

In 2015 werden de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdstelsel. In West-Brabant West 

is toen de keuze gemaakt door de 9 betrokken gemeenten om te gaan samenwerken om zorg 

voor jeugd te kunnen bieden.  Zo konden we krachten bundelen en verantwoordelijkheden 

delen, maar ook kennis delen en uitvoering geven aan gezamenlijk opdrachtgeverschap richting 

de aanbieders.  

 

In het beleidskader Zorg voor Jeugd in West-Brabant West hebben de gemeenten vastgelegd dat 

diverse onderdelen, waaronder de niet vrij toegankelijke zorg, gezamenlijk worden ingekocht.  

Naast het delen van kennis en ervaring zitten er dus ook financiële voordelen aan de 

samenwerking. Ook wordt er vanuit het Rijk steeds benadrukt hoe belangrijk samenwerking is.  

 

CJG Steenbergen 

De gemeente Steenbergen heeft er voor gekozen om voor de niet gespecialiseerde zorg en de 

toegang tot specialistische jeugdzorg het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in te zetten. Het CJG 

Steenbergen biedt informatie, advies, trainingen en kortdurende hulp. Bij het CJG Steenbergen 

werken jeugdprofessionals die gezins- en opvoedhulp op maat bieden en/of specialistische 

jeugdzorg kunnen inschakelen indien nodig. Het uitgangspunt blijft ook hier: één gezin, één plan 

met één regisseur.  

 

Het CJG Steenbergen werkt onder andere samen met de Jeugdgezondheidszorg, het 

jongerenwerk van WijZijn Traverse en de sportcoaches (SSNB), maar ook met scholen en 

(huis)artsen. 

 
1 Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en 

Zundert 
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In de praktijk betekent dit dat er een jeugdprofessional gekoppeld wordt aan een gezin zodra een 

ouder of jeugdige zich meldt bij het CJG Steenbergen met een hulpvraag.  Een jeugdprofessional 

beschikt over methodes om goed achter de hulpvraag te komen. Zo wordt duidelijk wat er in het 

gezin speelt en welke inzet van hulp nodig en gewenst is.  

 

Gezinsplan 

Na de aanmelding stelt de Jeugdprofessional samen met het gezin een gezinsplan op. In het 

gezinsplan komt belangrijke informatie van het gezin te staan, denk hierbij aan: welke hulpvraag 

ze hebben, aan welke doelen er door het gezin gewerkt gaat worden en wat de jeugdprofessional 

aan hulp gaat bieden in het gezin.  

Als de jeugdprofessional tot de conclusie komt dat de zorgvraag niet (volledig) kan worden 

opgelost door het gezin, steunend netwerk, voorliggende voorzieningen en de jeugdprofessional 

kan worden doorverwezen naar niet vrij toegankelijke zorg. Ook dit wordt dan opgenomen in het 

gezinsplan samen met het gekozen cliëntprofiel (zie kopje cliëntprofielen en arrangementen). Op 

de regionale website www.jeugdhulpwbw.nl kijkt het gezin welke aanbieders diensten leveren in 

hun cliëntprofiel. De jeugdprofessional kan het gezin ondersteunen in het maken van een keuze. 

Wanneer een keuze is gemaakt en het gezinsplan is ondertekend, wordt door het gezin contact 

gelegd met de aanbieder. Het gezinsplan is het document waarmee je als gezin toegang krijgt tot 

de niet vrij toegankelijke zorg. Het gezinsplan geeft tot uiterlijk één jaar na ondertekening recht 

op niet vrij toegankelijke zorg. 

 

Cliëntprofielen en arrangementen 

De niet vrij toegankelijke zorg bestaat uit laagcomplexe jeugdhulp of hoogcomplexe jeugdhulp2. 

Het grootste deel van de zorg die in het kader van Jeugdhulp wordt geleverd, valt als 

laagcomplexe jeugdhulp aan te duiden. De zorgvraag kan veelal opgepakt worden door één 

zorgaanbieder, eventueel aangevuld met ondersteuning vanuit een jeugdprofessional. 

Er is echter een kleine groep jeugdigen met een zware, multidisciplinaire hulpvraag waarvan de 

benodigde zorg vooraf lastig in te schatten is. Hun hulpvraag richt zich op meerdere onderdelen 

(opvoedings- of gezinsproblematiek, gedragsproblematiek, psychische problemen, verslavingen 

en/of verstandelijke beperking). We spreken dan over hoogcomplexe jeugdhulp.  

De jeugdprofessional kiest één van de tien cliëntprofielen (zie tabel 1) of uit zes zorgprofielen (zie 

tabel 2) afhankelijk van de benodigde jeugdhulp. Met deze informatie vult de jeugdprofessional 

het gezinsplan verder aan. De jeugdprofessional blijft, gedurende het uitvoeren van het 

arrangement aanspreekpunt voor het gezin én zorgaanbieder. 

 

 

  

 
2 Naast laagcomplexe en hoogcomplexe jeugdhulp bestaat er ook nog woonzorg en pleegzorg. Dit zijn 

uitzonderlijke opties binnen de jeugdhulp en zijn daarom niet meegenomen in de uitleg van de 

arrangementensystematiek.  
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Cliëntprofielen Laagcomplexe jeugdhulp 

Profiel Beschrijving 

1 Jeugdigen met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders 

2 Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met behoefte aan 

opvoedondersteuning 

3 Jeugdigen met ouders met een ziekte of beperking 

4 Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met ouders met 

psychi(atri)sche problemen 

5 Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren (psychiatrisch en/of 

somatisch) 

6 Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multiproblem 

gezinnen 

7 Jeugdigen met een beneden normale intelligentie 

8 Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden normale intelligentie 

9 Jeugdigen met een lichamelijke beperking (gehoor/zicht of somatisch) en/of niet 

aangeboren hersenletsel 

10 Jonge kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met behoefte aan verzorging en 

verpleging  

Tabel 1 

 

 

Zorgprofielen Hoogcomplexe jeugdhulp 

Profiel Beschrijving 

A Intensieve systeemgerichte ambulante behandeling 

B Intensieve systeemgerichte ambulante behandeling gecombineerd klinische behandeling 

C Wonen + behandeling 

C2 Wonen + intensieve behandeling *  

D Wonen met intensieve systeemgerichte behandeling 

E Wonen + intensieve systeemgerichte behandeling bij ernstige gedragsproblemen en 

psychische problemen en beneden normale intelligentie 

Tabel 2 

*profiel C2 is op dit moment nog in ontwikkeling  

Het gezin gaat met het gezinsplan naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder houdt een intake en 

bepaalt hoeveel zorg er nodig is. Tijdens deze fase controleert de zorgaanbieder ook of het 

opgegeven cliëntprofiel kloppend is en kiest een passende intensiteit voor de zorg  (Acuut, 

Perspectief, Intensief of Duurzaam). Dit is afhankelijk of de zorg naar verwachting kort, lang of 

intensief  gaat duren en of de gepleegde inzet door de zorgaanbieder naar verwachting laag of 

hoog wordt (zie tabel 3). De zorgaanbieder maakt naast een behandelplan ook een arrangement 

op.  

 

Overzicht Intensiteiten 

Intensiteit Doelen Uitkomst 

Acuut Bezweren crisis Instroom/voortzetting van zorg of ondersteuning 

Perspectief Beter worden/ontwikkelen Uitstroom uit zorg 

Intensief Stabiliseren/ontwikkelen Uitstroom uit zorg 

Duurzaam Consolideren Langdurige zorg 

Tabel 3 
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Samenwerking in het sociaal domein  

In ons jeugdzorgstelsel ligt de nadruk op zo veel mogelijk eigen kracht en als dit niet lukt krijgt het 

gezin ondersteuning van een jeugdprofessional. Het team jeugdprofessionals is zo samengesteld 

en opgeleid dat zij veel zelf kunnen doen. Veel van de hulpvragen bij jeugd hebben ook 

betrekking op de ouders of raken het hele gezin. Denk aan scheidingen, GGZ problematiek en 

financiële problemen. Om dit op te lossen, werken de jeugdprofessionals samen met andere 

partijen bij Vraagwijzer.   Een voorbeeld hiervan is de inzet van het team ‘Samen Scheiden’ waarin 

het CJG Steenbergen en het maatschappelijk werk van WijZijn Traverse samenwerken om ouders 

die besloten hebben te gaan scheiden in een vroeg stadium te begeleiden. Het doel is om de 

scheiding zo positief en rustig mogelijk te laten verlopen. Ook zijn de er- op- af teams opgericht 

waarbij er een combinatie van maatschappelijk werk en andere partners actief zelf naar gezinnen 

gaan waar zorgen zijn, maar die zelf geen hulp vragen. Dit team probeert deze gezinnen het 

inzicht te geven dat hulp accepteren zeer verstandig is.  Zij houden vol en houden vast.  Indien de 

zorgen groot zijn zullen zij een melding maken en verzoeken om gedwongen hulpverlening in te 

zetten. 

 

Zorgaanbieders 

Als er specialistische jeugdhulp ingezet moet worden, biedt de Jeugdhulpcatalogus die door de 

regio West-Brabant West is ontwikkeld een overzicht van het aanbod van de gecontracteerde 

zorgaanbieders en hun contactgegevens. Door middel van een stappenplan worden ouders 

geholpen bij het inzichtelijk krijgen van de passende aanbieders binnen de Regio West-Brabant 

West waarbij gefilterd kan worden op onder andere clientprofiel, intensiteit en eventuele locatie. 

De Jeugdhulpcatalogus is te vinden op: www.jeugdhulpwbw.nl. Op dit moment zijn hier ongeveer 

160 gecontracteerde zorgaanbieders op te vinden.  

 

Gecertificeerde instellingen (GI) 

Binnen het jeugdzorgstelsel zijn ook gecertificeerde instellingen actief. Deze zijn, bij wet bepaald, 

de enige partij die een jeugdbescherming- of jeugdreclasseringsmaatregel mogen uitvoeren. 

Deze worden door de rechter opgelegd op advies vanuit de Raad voor de Kinderbescherming. 

Een jeugdzorgwerker van een GI stelt met het gezin een plan op die lijkt op het gezinsplan en 

kiest daarbij passende zorgaanbieders. Een jeugdzorgwerker bepaald welke zorg en 

ondersteuning het gezin nodig heeft, dit is het grote verschil met een jeugdprofessional die 

alleen advies geeft aan ouders en jeugdigen ten aanzien van niet vrij toegankelijke zorg.   

 

Cijfers 

Om een goed beeld te krijgen van hoe de jeugdzorg er op dit moment voor staat in onze regio, is 

inzicht in cijfers een fijne basis. Onderstaand zijn een aantal tabellen opgenomen die inzicht 

geven het zorggebruik over het jaar 2020 (tenzij dit anders staat vermeld bij de tabel).  

Aantal jeugdigen  

Jaar Aantal unieke jeugdigen 

in jeugdzorg 

Aantal voorzieningen 

(arrangementen) 

Aantal 

voorzieningen GI 

2018 646 823 79 

2019 627 828 74 

2020 649 857 76 

2021 (eerste 6mnd) 563 653 76 

tabel 4 

 

http://www.jeugdhulpwbw.nl/
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In de bovenstaande tabel (tabel 4) zijn de algemene cijfers van de afgelopen jaren opgenomen. 

Vanaf 2018 kunnen wij betrouwbare cijfers produceren, de eerdere cijfers geven een vertekend 

beeld omdat het oude systeem hiervoor ongeschikt was. In deze tabel zie je dat het aantal 

voorzieningen (arrangementen) hoger is dan het aantal jeugdigen. Het is mogelijk om een 

zorgarrangement te combineren met een pleeg-woonzorg arrangement of een voorziening van 

de GI. Daarnaast worden er ook nog wel eens aanvullende arrangementen aangeboden aan een 

jeugdige omdat er nieuwe doelen behaald moeten worden.  Je ziet dat er in de afgelopen jaren 

een redelijk stabiel beeld is over het aantal jeugdigen, voorzieningen arrangementen en 

voorzieningen GI. Dit beeld is alleen in 2021 al hoger dan voorgaande jaren. We kunnen nu nog 

niet duiden waar dit zit (anders dan de ontwikkelingen door het Coronavirus). Het is op basis van 

de cijfers ook nog niet te voorspellen hoeveel hoger we uitkomen. Juist ook door de 

veranderingen in de maatschappij door het Coronavirus. De verwachting is dat we na dit jaar 

weer zullen stabiliseren, maar ook daar kunnen we nu nog geen definitieve uitspraken over 

doen.  

 

Pleeg en- woonzorg 

We streven er naar dat alle kinderen thuis veilig en gezond opgroeien, soms met hulp en ondersteuning. 

Soms is dat niet mogelijk en moeten er andere zaken ingezet geworden om een kind een goede toekomst te 

geven.  Wanneer een kind niet meer thuis kan blijven wonen kijken we naar een alternatieve woonvorm. 

Hierbij streven we steeds naar een zo thuis mogelijke woonvorm in de vorm van een pleeggezin of een 

gezinsvervangend huis. Als beide niet geschikt of beschikbaar zijn, zal er naar een residentiele plek bij een 

jeugdzorgaanbieder worden gekeken.  

Ten aanzien van pleegzorg vangen wij op dit moment 34 pleegkinderen binnen de gemeente Steenbergen 

op. Deze kinderen drukken op onze jeugdzorgbudgetten, qua pleegzorgvergoeding en aanvullende 

arrangementen voor de zorg die vaak ook nog aanvullend moet worden gegeven.  We zijn trots dat onze 

gemeenschap zo veel pleegkinderen opvangt, dit zullen wij ook blijven stimuleren. Met de komst van het 

nieuwe woonplaatsbeginsel (zie blz. 9) zullen de kosten voor pleegzorg veranderen, de verwachting is dat wij 

dan ondanks dat we veel kinderen opvangen, minder kosten kwijt zullen zijn aan de arrangementen, die zijn 

voor de gemeente van herkomst.   

Zoals aangegeven is pleegzorg niet altijd beschikbaar voor een jeugdige of niet de best passende oplossing. 

We hebben dan als alternatief Woonzorg. Binnen Woonzorg kunnen jeugdigen in een gezinshuis of 

woonvorm van een jeugdzorgaanbieder verblijven. Hierbij is het inzetten van een gezinshuis de voorkeur, 

maar er zijn ook jeugdigen waarbij een woonvorm van een zorgaanbieder beter passend is. Op dit moment 

maken 11 jeugdigen gebruik van woonzorg. Onze gemeente heeft een aantal gezinshuizen binnen de 

grenzen en ook een aantal woonvormen van zorgaanbieders. Dat maakt, net als bij pleegzorg, dat er 

jongeren uit andere gemeenten nu op de lasten van de gemeente drukken vanwege hun verblijfplaats.  
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Zorggebruik 

Onderstaand schema is het zorggebruik van de niet vrij toegankelijke zorg weergegeven en de 

doorverwijzers van de zorg.   

 

 
 

Zorgprofielen 

Hiervoor is al een toelichting gegeven dat wij werken met profielen, in de onderstaande tabel is 

te zien hoe de verdeling over de verschillende zorgprofielen is. Waarbij opgemerkt moet worden 

dat vanaf 2018 onze systemen pas echt betrouwbare cijfers geven. Vanaf dat moment zijn ook de 

profielen 10 en A t/m E ingevoerd in het stelsel.  
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Toekenningen zorg 

Onderstaand zijn de toekenningen opgenomen. Deze tabellen geven een goed beeld van de 

schommeling over een jaar bij het aantal toekenningen en de verschillende onderdelen waarop 

de zorg wordt toegekend.  

 

 
 

Knelpunten jeugdzorg 

Landelijk zie je berichtgeving dat er veel mis is in de jeugdzorg, niet alle berichtgeving is van 

toepassing op onze jeugdzorgregio en/of gemeenten. Maar ook bij ons zijn er knelpunten binnen 

de jeugdzorg. Veel knelpunten zijn vooral regionaal gerichte punten voor het beleid waar slechts 

enkele inwoners vanuit Steenbergen last van ondervinden. Er is inmiddels inzicht waar de 

grootste knelpunten liggen, waarop nu regionaal een actieplan voor wordt opgesteld.  

Wachtlijsten 

We zien dat er in de gespecialiseerde zorg steeds meer wachtlijsten ontstaan. Onze manier van 

inkopen zorgt ervoor dat wij een breed veld aan gespecialiseerde zorg hebben. Daardoor kunnen 

we bij wachtlijsten gebruik maken van meerdere aanbieders en ouders en jeugdigen adviseren 

over alternatieven. Het is dan vaak een keuze van ouders of een jeugdige om te kiezen voor een 

specifieke aanbieder en een wachtlijst te accepteren als daar de ruimte voor is. Onze 

jeugdprofessionals zijn in die periode ook altijd beschikbaar voor de ouders en jeugdige om te 

ondersteunen waar nodig.  

 

Zorg gecombineerd met verblijf 

Ondanks de vele aanbieders in de gespecialiseerde zorg zien wij wel degelijk problemen in onze 

jeugdzorgregio op de zeer gespecialiseerde zorg, met name die gecombineerd is met verblijf. Bij 

deze vorm van zorg zijn er wel degelijk wachtlijsten. Hierop wordt nu vanuit de jeugdzorgregio 

actie ondernomen.  
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Jeugdbeschermingsketen 

De jeugdbeschermingsketen bestaat nu uit een aantal stappen/fases voordat er een gedwongen 

maatregel wordt opgelegd door de rechter. Dit bestaat uit signaleren door de jeugdprofessionals 

of Veilig Thuis dat een jeugdige in een onveilige situatie opgroeit. door fysieke of mentale 

onveiligheid. Wanneer dit geconstateerd is, wordt dit geprobeerd met hulp te herstellen. 

Wanneer ouders/verzorgers dit niet kunnen of niet willen, wordt een verzoek tot onderzoek 

ingediend bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dit onderzoek leidt tot het besluit om de 

rechter wel/niet een voorstel te doen om een gedwongen maatregel uit te spreken. Als deze 

wordt uitgesproken gaat een gecertificeerde instelling aan de slag met het gezin om de juiste 

hulp in te zetten.  

Dit proces duurt veel te lang. De Raad voor de Kinderbescherming heeft een wachtlijst van 8 

maanden en ook de rest van het traject loopt niet snel. Daarnaast heeft Jeugdbescherming 

Brabant (JBB), onze belangrijkste Gecertificeerde Instelling, een opnamestop. Hierdoor hebben 

alle organisaties in deze keten grote personeelsproblemen, omdat het vinden van goed en 

gekwalificeerd personeel erg lastig is. Dit probleem is in heel Brabant. Ook de oplossingen 

worden in heel Brabant gezocht. Er is een projectteam opgesteld dat samen met de organisaties 

kijkt naar de mogelijkheden om deze problemen te doorbreken. Ook het nieuwe 

toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming moet deze landelijke problemen oplossen. 

Hierover lees je meer bij de ontwikkelingen voor de toekomst op de volgende pagina.  

 

Hoge drempel 

Voor de inwoners van Steenbergen is de drempel hoog om hulp te vragen. Het is een uitdaging 

die we in alle wetten binnen het sociaal domein zien. Men heeft een heel hoge ‘eigen kracht’. De 

keerzijde hiervan is dat men laat aan de bel trekt om hulp te vragen. Dit zorgt er veelal voor dat 

de hulp die nodig is, bestaat uit direct zwaardere vormen van hulp. We investeren steeds in het 

netwerk rond onze inwoners om signalen zo snel mogelijk op te vangen en op tijd hulp te kunnen 

bieden.  

 

Ontwikkeling in de toekomst 

Mede door de extra middelen die zijn toegezegd vanuit het Rijk gaan we aan de slag om de 

knelpunten op te lossen. Toch zijn er nog een aantal grotere ontwikkelingen die op ons afkomen 

en betrekking hebben op onze gemeente en jeugdzorgregio.  

 

Het woonplaatsbeginsel  

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor 

de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, 

gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen. Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe 

woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats 

van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de 

zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat 

ingeschreven. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid en lagere uitvoeringslasten. Daarnaast sluit 

het nieuwe woonplaatsbeginsel beter aan bij de uitgangspunten van de Jeugdwet. De 

oorspronkelijke gemeente blijft verantwoordelijk voor een jeugdige waardoor die gemeente 

gestimuleerd wordt om te investeren in preventie. 
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Nieuw beleidskader 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw beleidskader en inkoopstrategie. Het huidige 

beleidskader is vier jaar geldend en loopt tot en met 2021. Voor 2022 geldt, na besluitvorming, 

een nieuw kader. We gebruiken het nieuw vastgestelde kader ook als overdrachtsdocument naar 

de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college. De verwachting is dat eind 2021 het nieuwe 

beleidskader aan u wordt voorgelegd ter besluitvorming. In dit nieuwe kader is rekening 

gehouden met de aanbevelingen die zijn gedaan vanuit het rapport van de Duisenbergmethode. 

Dit is gedaan naar aanleiding van het onderzoek in de jeugdzorgregio over betrokkenheid van de 

gemeenteraden bij de regionale samenwerkingen. Vanuit het beleidskader volgt ook een nieuwe 

inkoopstrategie die door het college wordt vastgesteld.  

 

Ontbreken formele samenwerking structuur 

De samenwerking in de jeugdzorgregio West Brabant West, waar wij onderdeel vanuit maken, 

kent geen formele structuur. Iedere gemeente heeft zijn eigen juridisch entiteit en er is geen 

gezamenlijke. Het ministerie vindt dit een onwenselijke situatie. Zij heeft met de Vereniging 

Nederlandse Gemeente (VNG) afspraken gemaakt dat iedere jeugdzorgregio een vorm van 

gemeenschappelijke regeling heeft. Op dit moment wordt er door een werkgroep gewerkt aan 

een voorstel voor een gemeenschappelijke regeling voor onze jeugdzorgregio. Hierbij wordt ook 

gekeken of deze regeling voor meer samenwerkingen binnen het sociaal domein kan gelden.  Dit 

voorstel wordt ook binnenkort aan u voorgelegd.  

 

Pilots jeugdbeschermingsketen 

Als knelpunt hebben we de jeugdbeschermingsketen benoemd. Vanuit de landelijke politiek is er 

aandacht voor dit punt. De problemen in het gehele land zijn groot op veel vlakken binnen de 

keten. Om deze problemen aan te pakken heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid 

afgelopen 2 jaar 6 landelijke pilots laten experimenteren. Deze pilots zijn input geweest voor het 

nieuwe toekomstscenario jeugd en gezinsbescherming die in het nieuwe kabinet vastgesteld 

wordt. Wij zijn als jeugdzorgregio 1 van deze 6 landelijke pilots geweest en hebben ook nu weer 

het aanbod gekregen om ons aan te melden voor 1 van de 10 nieuwe pilots voor het 

toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming. Wij hebben ons als regio opnieuw aangemeld en 

hopen bij te kunnen dragen aan goede (en snelle) ontwikkelingen binnen dit onderdeel van ons 

jeugdzorgstelsel.  

 


