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Samenvatting en Leeswijzer 
 
De nota Jeugdhulp in Winterswijk1  benoemt de  ambities en  verwoordt het 
jeugdbeleid  van de gemeente Winterswijk.  De transitie jeugd, een  van de 
decentralisaties in het sociale domein, beoogt lokale jeugdhulpverlening op een 
maat en schaal die bij de Oost-Achterhoek en dus bij Winterswijk past tot stand te 
brengen. Daarvoor is op zowel regionaal als subregionaal niveau nauw 
samengewerkt met de overige Achterhoekse gemeenten. Vanaf 2015 moet de zorg 
voor de burger gegarandeerd zijn, in 2015 en 2016 gaan we aan de slag met de 
echte transformatie.  Aan de hand van evaluatie van onze eerste ervaringen met de 
praktische uitwerking van ons beleid kan het beleid eventueel aangepast worden. 
Het ligt daarom voor de hand de nota voor twee jaar vast te stellen. Mocht er niets 
gewijzigd hoeven te worden, dan kan de werkingsduur met twee jaar verlengd 
worden.  
 
Ook op het terrein van jeugdhulp zijn uitgaan van de eigen kracht van de burger, 
van het sociaal netwerk en pas daarna inzet van specialistische individuele 
voorzieningen de centrale uitgangspunten.  Omdat jeugdhulpverlening zich voor het 
overgrote deel afspeelt in het gezin2 geldt hier nadrukkelijk, één gezin, één plan, 
één hulpverlener. 
 
De nota bevat een groot aantal onderdelen die gezamenlijk het totale jeugdbeleid 
vorm geven. De inleiding op de nota schetst heel kort de visie op de jeugdwet in 
algemene zin en de wijze waarop  Winterswijk daaraan invulling geeft. In hoofdstuk 
2 wordt nader ingegaan op de  concrete taken van de gemeente  en de wijze 
waarop de wet die op alle onderdelen voorschrijft. De visie van Winterswijk, de 
Achterhoekse kaderstelling  en de afspraken met de overige gemeenten en 
samenwerkingspartners, gemeenten en jeugdhulpinstellingen zijn in hoofdstuk 3 
verwerkt.  De regionale transformatie, het anders (willen en moeten) gaan werken 
en de daarbij behorende agenda zijn als apart hoofdstuk (3) opgenomen. 
 
Een belangrijke opdracht van de transitie is het verminderen van het gebruik van 
dure specialistische zorg. In hoofdstuk 4 wordt die nader beschreven en wordt het 
onderscheid tussen vrij en niet vrij toegankelijke zorg gemaakt en wordt uiteengezet 
waarop de keuzes zijn gebaseerd. De toegang tot jeugdhulp is een complex geheel 
waarbij de verschillende niveaus van hulp, maar ook de verwijzing daar naar en de 
bekostiging  ervan helder beleid vragen. Die onderdelen zijn opgenomen in 
hoofdstuk 5 met daarbij ook  de onderdelen hulp aan vreemdelingen, preventie en 
de borging van  het ondersteuningsteam. Voor de digitale informatieverwerking van 
hulp aan jeugdigen is /wordt een zogenaamd routeringssyteem ontwikkeld.  
Gemeenten zijn verplicht daarvan gebruik te maken. De hoofdlijnen daarvan staan 
in hoofdstuk 6. 
 
In de nieuwe jeugdhulp wordt nauw samengewerkt met andere sectoren van hulp 
(gezondheids)-zorg en het onderwijs. De samenhang tussen het gemeentelijk beleid 
en die onderdelen is  in hoofdstuk 7 weergegeven. Veiligheid in het kader van 
jeugdbeleid bestrijkt een breed scala van onderwerpen.  Variërend van preventieve 
inzet om onveiligheid tegen te gaan tot de rol van Raad voor de Kinderbescherming 
zijn in hoofdstuk 8 verwerkt. Hoofdstuk 9 geeft de koppeling met de andere 
transities, WMO2015 en Participatiewet weer.  Zorg en hulp kunnen zowel in natura 
als via een persoonsgebonden budget verleend worden, in hoofdstuk 10 worden het 

                                                           
1
 In de nota is een aantal onderdelen van een kader voorzien, die onderdelen zijn  voor alle 

8 gemeenten in de Achterhoek hetzelfde. 
2
 Daaronder kan ook het (sociale)systeem waarin de jongere leeft begrepen worden. 
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beleid daarover uiteengezet met als uitgangspunt dat er zorg in natura verleend 
wordt tenzij er redenen zijn daarvan af te wijken. Het laatste hoofdstuk beschrijft de  
kwaliteitseisen die aan hulp(verleners) gesteld moeten worden, de rechtspositie van 
cliënten, de rol van de inspectie jeugdhulp, verdere aanvullende kwaliteitseisen en 
de vereiste deskundigheid bij de toegang tot jeugdhulp. 
  
In de nota is een aantal onderdelen van een kader voorzien, die onderdelen zijn  
voor alle gemeenten in de Achterhoek hetzelfde. 
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Inleiding 
 

De Jeugdwet 2014 verplicht gemeenten het beleid voor de jeugd periodiek in een 
beleidsplan te beschrijven en vast te leggen. De Jeugdwet, artikel 2.2.1., schrijft 
voor dat de gemeenteraad periodiek een beleidsplan vaststelt “dat richting geeft aan 
de door de gemeenteraad en het college van B&W te nemen beslissingen 
betreffende  preventie en jeugdhulp, de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering”. Voor wat betreft de 
periodiciteit van het beleidsplan  geeft de wet geen uitsluitsel.  
 
De Gemeente Winterswijk kiest ervoor haar 1e beleidsplan op grond van de 
Jeugdwet 2014 te schrijven voor een periode van 2 jaar.  Deze beleidsnota jeugd is 
een nota op hoofdlijnen. Veel onderdelen vragen (noodgedwongen) nog nadere 
invulling die in de dagelijkse praktijk gestalte zal krijgen. Daar waar bestuurlijke 
besluitvorming nodig is zullen adviezen voorgelegd worden aan het college van 
burgemeester en wethouders. Daarmee is en blijft er bestuurlijk greep op de praktijk 
en de invulling van de vernieuwing van de hulp aan de jeugd.  Een periode voor de 
geldigheid van de nota van 2 jaar biedt daarmee voldoende ruimte het beleid 
(tussentijds) te toetsen en waar nodig bij te stellen zonder op relatief korte termijn 
het zware traject van een volledige herformulering van het beleid te moeten 
doorlopen.  
 
In dit beleidsplan wordt beschreven hoe de transitie en de transformatie van de 
Jeugdhulp in de periode tot 2019 vorm krijgt en welke inzet dat vraagt. De grote 
veranderingen die in het sociale domein, de langdurige zorg, de jeugdhulp en op het 
gebied van participatie plaatsvinden maken afstemming tussen die verschillende 
transities waar mogelijk gewenst. 
 
De gemeente Winterswijk werkt in de concrete hulpverlening aan jongeren en hun 
gezinnen nauw samen met de Gemeenten Aalten en Oost Gelre. Deze drie 
gemeenten hebben in 2013 de belangrijke stap gezet om gezamenlijk één 
hulpverleningsstructuur te ontwikkelen waarmee aan het snel, integraal en 
bureaucratiearm, hulpverlenen, één plan, één gezin, één hulpverlener, vorm is 
gegeven. 
 
Deze transformatie is voor een belangrijk deel bepalend  voor de sociale 
samenhang en leefbaarheid in Winterswijk, maar is ook van belang voor de 
leefbaarheid in de  Achterhoek als geheel. De acht Achterhoekse gemeenten 
hebben dan ook gezamenlijk vormgegeven aan dit beleidsplan. Daaraan heeft de 
gemeente Winterswijk haar eigen inkleuring toegevoegd. Dit beleidsplan richt zich 
nadrukkelijk op dat  wat met de transformatie bereikt moet worden. 
 
Centraal in de periode tot 2019 staat het realiseren van effectieve jeugdhulp die 
voldoet aan het criterium één gezin, plan één, één hulpverlener. Lokaal 
beschikbaar, laagdrempelig, integraal en van hoge kwaliteit met waar nodig inzet 
van specialistische hulp.  De gemeente treedt in dit proces vooral op als regisseur. 
 
Bij het opstellen van het beleidsplan is uitgegaan van de invoering van de Jeugdwet 
per 1 januari 2015. De lange onzekerheid over de uiteindelijke inhoud van de wet, 
de beschikbare middelen en aanvullende afspraken die landelijk gemaakt worden 
maakt dat het plan in de loop van 2015 op onderdelen nog verder ingevuld moet 
worden. Op regionaal niveau zijn verder nog diverse projectgroepen bezig met de 
voorbereiding van de uitvoering. Ook lokaal lopen er pilots waarvan de evaluatie 
medio 2014 plaatsvindt.  
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De uitvoering van de jeugdwet door gemeenten heeft tot gevolg dat het gemeentelijk 
budget aanzienlijk toeneemt. Voor Winterswijk een bedrag van €  5.486.920 voor 
jeugdhulp in 2015. De Jeugdwet schrijft o.a. voor dat gemeenten een wettelijke 
plicht hebben de continuïteit van hulp voor zittende cliënten en cliënten met een 
indicatie in 2015 te garanderen. In het Regionaal Transitie Arrangement3 (okt 2013) 
is die verplichting op hoofdlijnen uitgewerkt. Daarna is keuze gemaakt de 
hulpverlening regionaal in de Achterhoek te financieren.4 Die keuze is uitgewerkt in 
het Regionaal Transitie arrangement dat in alle achterhoekse gemeenten is 
vastgesteld. 
 
Het beleidsplan is mede tot stand gekomen met input van Wmo-raad, vrijwilligers-
organisaties en professionele (jeugd)zorgaanbieders  

 

 
  

                                                           
3
 Zie bijlage  Regionaal Transitiearrangement 

4
 Zie bijlage  Collegebesluit 20 mei 2014 
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1. Aanleiding en uitgangspunten Jeugdwet 
 

Het huidige jeugdstelsel functioneert onvoldoende. Het genereert een te grote druk 
op de gespecialiseerde zorg, de onderlinge samenwerking binnen de zorg,  de 
aansluiting op de veelal lokale hulp en ondersteuning schiet tekort. Daarnaast is het 
aanbod versnipperd en afwijkend gedrag wordt vaak onnodig gemedicaliseerd.  Dit 
alles tezamen zorgt voor hoge kosten. Met de inwerkingtreding van de Jeugdwet 
wordt alle hulp, ondersteuning  en zorg aan jeugd en gezin ondergebracht bij de 
gemeenten. Dit geldt ook voor de taken die nu belegd zijn bij provincie, rijk en 
zorgverzekeraars, dus inclusief specialistische hulp als jeugd-ggz (geestelijke 
gezondheidszorg), jeugd-vb (verstandelijke beperking) en gesloten jeugdhulp bij 
ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen. 
 

De Jeugdwet specificeert in artikel 2.2.2. welke onderwerpen in het beleidsplan aan 
bod moeten komen. In hoofdzaak gaat het daarbij om het de volgende 
onderwerpen: preventie, jeugdhulp en de uitvoering van de kinderbeschermings-
maatregelen en de jeugdreclassering.  
 
Daarbij moet in elk geval expliciet aandacht worden besteed aan: 

- Visie en doelstellingen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van jeugdhulp 
- Hoe dit beleid uit te voeren in samenhang met de inzet van het advies- en meldpunt 

huiselijk geweld en kindermishandeling 

- Welke resultaten de gemeente wenst te behalen gedurende een te bepalen periode 
en hoe deze resultaten worden gemeten 

- De verantwoordelijkheidstoedeling van personen die toeleiden naar, adviseren over 
en uitvoering geven aan jeugdhulpverlening. 

- Hoe de gemeente zich vergewist “van de behoeften van kleine doelgroepen”.  

 

Alvorens het beleidsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden, 
dat is een wettelijke verplchting,  heeft een zogenaamd “op overeenstemming 
gericht overleg met het samenwerkingsverband primair en voortgezet onderwijs”  
plaatsgevonden. Op deze manier is de verbinding met de decentralisatie passend 
onderwijs verankerd.  
 

Ter uitvoering van de Jeugdwet is nadere regelgeving aangekondigd. Deze betreft 
in ieder geval een Algemene Maatregel van Bestuur (of een ministeriële regeling) 
over deskundigheidseisen, certificering van instellingen in het gedwongen kader, 
beleidsinformatie, regionale samenwerking en de ouderbijdrage. 
 
In de Verordening Jeugdhulp staan regels over hoe en onder welke voorwaarden 
individuele voorzieningen worden toegekend en de samenloop met voorzieningen 
uit andere sectoren.  
 
Tot slot kunnen nog protocollen worden verwacht ter bescherming van de privacy 
van allen die betrokken zijn bij het verstrekken van of ontvangen van jeugdhulp in 
welke vorm dan ook. 
 
 
1.1 Waar moeten gemeenten concreet rekening mee houden?   
Gemeenten hebben rekening te houden met een aantal concrete zaken: 

- De jeugdbescherming en jeugdreclasseringstaken(JB/JR) zullen vanaf 2015 
uitgevoerd moeten worden door gecertificeerde instellingen.  Op  1 oktober 2014 
worden deze gecertificeerde instellingen aangewezen door het Rijk.  

- Afspraken over onderdelen die landelijk worden vormgegeven, waaronder 
kennisontwikkeling, kindertelefoon, adoptie en meer. 
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- Regionale samenwerking is vereist op de terreinen van jeugdbescherming en 
jeugdreclassering, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, 
gesloten jeugdhulp, bepaalde vormen van gespecialiseerde zorg als de Jeugd GGZ. 

- Bieden van continuïteit van zorg zoals vastgelegd in het Regionaal Transitie 
Arrangement 

- Afstemming met het onderwijs over de wijze waarop het onderwijs invulling geeft 
aan de wet Passend Onderwijs en de wijze waarop gemeenten invulling geven aan 
de Jeugdwet.  

 

 

1.2 Welke wettelijke taken worden landelijk vormgegeven? 
Voor een aantal zorgfuncties bestaat de behoefte om op landelijk niveau afspraken 
te maken om de continuïteit te borgen. Het betreft de Kindertelefoon, Stichting 
Opvoeden, Stichting Adoptievoorziening en Vertrouwenswerk. In opdracht van 
gemeenten wordt de VNG opdrachtgever. De landelijke inkoop wordt rechtstreeks 
gefinancierd vanuit het gemeentefonds. 
 
De  VNG stelde daarnaast een landelijk transitiearrangement op, waarin afspraken 
over de inkoop van zeer specialistische zorg met een landelijk werkingsgebied staan 
en waarvoor alle gemeenten 2,2% van het budget moeten reserveren.  
 
We hebben het dan over:  

1. Een aantal specialismen in de JeugdzorgPlus (jongeren onder de 12 jaar, ‘Zeer 
Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie’ en gesloten opname voor 
tienermoeders/ GGZ voor doven en slechthorenden/ Psychotrauma); 

2. Topklinische GGZ (eetstoornissen en vormen van autisme en 
persoonlijkheidsstoornissen); 

3. Verstandelijk beperkte jongeren met zorgzwaartepakket 4 en 5 met complexe 
meervoudige (gedrag) problematiek; 

4. Gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling  van VB 
(verstandelijk beperkt)  en jeugd-GGZ met bijkomende complexe problematiek; 

5. Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties 
onder 18 jaar (eergerelateerd geweld/loverboys/gedwongen prostitutie); 

6. Forensische zorg: inzet van erkende gedragsinterventie binnen jeugdreclassering   
 

Nog in ontwikkeling zijn: 
7. Forensisch-medisch onderzoek bij minderjarigen; 
8. Adoptienazorg; 
9. Gespecialiseerde universitaire jeugd GGZ. 
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2. Regionale afspraken en samenwerking 
 

2.1 Visie gemeente Winterswijk  
De visie van de Gemeente Winterswijk sluit nauw aan bij de doelen van de 
Jeugdwet. Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Ouders zijn 
daarvoor verantwoordelijk en de overheid houdt zolang het goed gaat gepaste 
afstand. Om gezond en veilig te kunnen opgroeien in algemene zin te ondersteunen 
zorgen we als gemeente Winterswijk, binnen de gegeven mogelijkheden, voor 
goede, moderne scholen, voor sport- en cultuurvoorzieningen bereikbaar voor alle 
jongeren, voor veilige speelplekken in buurten, voor veilige fietsroutes naar en van 
school, voor gezondheid bevorderende programma’s in de buurt, voor eigentijds 
jongerenwerk, én voor als het nodig is, één centraal punt waar ouders en kinderen 
opvoed- en opgroeiondersteuning kunnen vinden.  
 

 

2.2 Achterhoekse kaderstelling maatschappelijk domein 
De gemeenten in de regio Achterhoek zijn het transitieproces begonnen met de 
Achterhoekse Kaderstelling voor het maatschappelijke domein. Deze is begin 2013 
vastgesteld. De uitdagingen waarvoor de gemeenten staan is voor alle 8 gemeenten 
hetzelfde: nieuwe (deels) onbekende taken, forse bezuinigingen, zoeken naar de 
verbindingen tussen de transities en organisatorische voorbereidingen. Om elkaar te 
versterken en te ondersteunen is besloten een gezamenlijke visie op de 
ontwikkelingen in het gemeentelijke maatschappelijke domein te ontwikkelen. In 
deze notities worden de principiële uitgangspunten beschreven die de regio 
Achterhoek als gemeenschappelijke (beleid)kaders hanteert.  
 

 

De volgende uitgangspunten  zijn benoemd: 
1. De burger in zijn omgeving als vertrekpunt; 
2. Versterken van de eigen kracht van mensen, het gezinssysteem en/of het sociaal 

netwerk; 
3. De belangen van mensen prevaleren boven die van systeemwerelden; 
4. Preventie en laagdrempelige vormen van ondersteuning worden versterkt; 
5. De toegang tot alle maatschappelijke ondersteuning is lokaal, integraal en laagdrempelig 

vormgegeven; 
6. Een enkelvoudige vraag krijgt een enkelvoudige aanpak, voor meervoudige vragen is  
7. uitgebreide vraagverheldering en zorgcoördinatie noodzakelijk; 
8. Inzet van generalisten om het beroep op specialisten terug te dringen; 
9. Het doel van de intergemeentelijke samenwerking is een win/win situatie voor meerdere 

partijen; 
10. Het systeem voor het maatschappelijk domein wordt gebouwd voor 90% van de 

gevallen; 
11. Uitwerking binnen de gegeven financiële kaders van nieuwe maatregelen in het 

Maatschappelijke Domein. 

 

 

Door deze gemeenschappelijke kaders hebben we een uitgangspositie gecreëerd  
voor de gemeenten als gesprekspartner voor externe partijen. Daarnaast wordt het 
door de gezamenlijke kaders mogelijk om aan bijvoorbeeld de inwoners en de 
werkgevers uit te leggen dat zij in de hele regio een vergelijkbare benadering 
krijgen. In de uitvoering kunnen daar natuurlijk nuanceverschillen zitten.  
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2.3 Analysedocument transformatie jeugdzorg Achterhoek 
Het Analysedocument Transformatie Jeugdzorg Achterhoek is in het voorjaar 2013 
vastgesteld. Het document is opgesteld in opdracht van de acht samenwerkende 
Achterhoekse gemeenten en is allereerst een analyse van het bestaande stelsel van 
de jeugdzorg en meer specifiek de jeugdzorg voor zover die betrekking heeft op de 
Achterhoek. Wie zijn de jongeren die er gebruik van maken, waar komen zij 
vandaan, van welk soort jeugdzorg wordt gebruikgemaakt, wie zijn de aanbieders 
en hoe en wanneer worden zij in stelling gebracht, wat zijn de ervaringen en 
resultaten en hoe moeten we deze waarderen? Daarnaast is in dit document een 
doorkijk gegeven naar de jeugdzorg van de toekomst middels een functioneel 
ontwerp. Dit functioneel ontwerp is gebaseerd op de gezamenlijke visie van de 
samenwerkende gemeenten en de ervaringen met het huidig bestel. (Achterhoekse 
Kaderstelling voor het maatschappelijk  
domein).  
 

 

Invulling van het functioneel ontwerp: 
1. De transformatie van de jeugdzorg dient een voor de gemeenten budgetneutrale 

operatie te zijn. Bekostiging gebeurt vanuit de gedecentraliseerde gelden. 
2. Het is van belang dat er sterke sociale basisvoorzieningen blijven bestaan. Deze 

functioneren als brede vindplaatsen waarop preventie en vroegsignalering geënt 
worden. Om deze basisvoorzieningen goed toe te rusten is het wenselijk om iedereen 
die met kinderen werkt – ook vrijwilligers – te ondersteunen door middel van advies en 
voorlichting. 

3. Het uitvoeringsproces wordt op gezinsniveau georganiseerd. Daarbij wordt een nieuw 
type professional (generalist) ingezet. Deze staat dicht bij de mensen en hun eigen 
leefomgeving en voert met hen gesprekken op basis van hun vraag en het eigen 
professioneel inzicht. Het benutten van de eigen kracht van het gezin en diens netwerk 
gaat voor het inzetten van (andere) professionals.  

4. De primaire taken van de generalist zijn het maken van een vraagverkenning samen met 
het betreffende gezin en het opstellen van een gezinsplan. Generalisten zijn flexibel, 
werken op straat of bij de mensen thuis en hebben een thuisbasis in de wijk, buurt of 
vindplaats in een bestaande accommodatie. 

5. De generalisten in het veld zijn aangesloten bij een organisatie die werkt vanuit het 
ordeningsprincipe van een bepaalde geografische eenheid. Dit kan een buurtschap, 
dorp, stad of wijk zijn.  

6. Voor de geloofwaardigheid van de gemeenten is het van belang dat zij zelf een 
voorbeeldrol vervullen als het gaat om ontkokering binnen de eigen gemeentelijke 
organisaties. Dit betekent een terugdringing van specialistisch en categoraal (aanbod) 
beleid. 

7. Met de leefdomeinen die zich bezighouden met jeugdigen en die niet onder de 
gemeentelijke jeugdzorgfinanciering vallen, worden wederzijdse afspraken gemaakt 
(m.b.t. inhoud, verantwoordelijkheid, gebruik van parameters en financiën) 

8. Het uitgangspunt is lokaal van kan, regionaal wat moet. Continuïteit, kwaliteit en 
kostenoverwegingen zijn redenen om zaken regionaal te organiseren.  

9. De Achterhoekse gemeenten hanteren één uniforme inkoopsystematiek bij het 
inschakelen van meer specialistische zorg.  

10. Uitgangspunt voor de organisatie die eerder genoemde generalisten in dienst heeft, is 
dat de gemeenten – of samenwerkende gemeenten – opdrachtgever is. De gemeente 
kan – maar hoeft niet – de werkgever te zijn van degenen die hierin werkzaam zijn. 

11. De belangen van mensen prevaleren boven die van systeemwerelden. Dat houdt o.m. in 
dat: 

 met belangen van cliënten zorgvuldig wordt opgegaan; 

 eerst wordt  uitgegaan van de kracht van het gezinssysteem voordat meer 
specialistische hulp aan de orde kan zijn; 

 wanneer kinderen uit huis worden geplaatst, gebeurt dit in principe in de regio (tenzij 
het voor het kind nadrukkelijk beter is wanneer dit niet gebeurt); 

 kinderen worden in principe niet in JeugdzorgPlus instellingen geplaatst (waar zij de 
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facto worden opgesloten). We streven hier nadrukkelijk naar het vinden van 
alternatieve oplossingen. Dit houdt mede in dat capaciteitsproblemen bij meer voor 
de hand liggende voorzieningen, nooit reden mogen zijn om kinderen in een 
JeugdzorgPlus instelling te plaatsen; 

 een eventuele opschaling van lichte naar zwaardere zorg (en vice versa) dient een 
continuüm te zijn; 

 er wordt uitgegaan van gezinsplannen, waarbij leeftijdscriteria nooit leidend zijn voor 
de inzet van noodzakelijke zorg. 

 

 

 

2.4 Regionaal transitiearrangement 
In oktober 2013 hebben de colleges van de gemeenten in de regio Achterhoek het 
regionaal transitiearrangement (RTA) vastgesteld. Het RTA bevat afspraken tussen 
samenwerkende gemeenten over continuïteit van zorg en de bijbehorende 
infrastructuur en het beperken van frictiekosten. De belangrijkste punten van het 
RTA zijn de volgende:  
 

Continuïteit van zorg en infrastructuur 
- De continuïteit van zorg geldt voor cliënten die op 31-12-2014 in zorg zijn/op de wachtlijst 

staan (“zittende cliënten).  

- De opdracht is de infrastructuur te borgen die continuïteit van zorg voor de cliënten bij 
dezelfde zorgaanbieder mogelijk maakt. Concreet betekent dit dat relevante 
zorgaanbieders in 2015 de bestaande zorgproducten aan de cliënt moeten kunnen 
blijven aanbieden.  

- Bureau jeugdzorg neemt als aanbieder een bijzondere positie in. Bureau jeugdzorg is 
uitvoerder van jeugdbescherming en jeugdreclassering, wat met de komst van de 
jeugdwet alleen door gecertificeerde instellingen (die geen jeugdhulp aanbiedt) mag 
worden uitgevoerd. 

 
Beperken frictiekosten 
- Het RTA bevat afspraken over de wijze waarop gemeenten zich inspannen om de 

frictiekosten te beperken. Het gaat vooral over een intentie, minder om concrete 
afspraken. 

- Aan de zorgaanbieders (incl. BJZ) wordt vervolgens gevraagd welke frictiekosten zij 
voorzien op basis van het RTA. Dat kunnen zij nadat de gemeenten in concept hebben 
aangegeven wat zij t.a.v. continuïteit van zorg en infrastructuur van plan zijn. 

- Het is aan bovenregionaal werkende zorgaanbieders zelf om de voorziene frictiekosten 
op te tellen. 

 
De transitie van de jeugdzorg vraagt om een regionale aanpak 
In het RTA zijn afspraken gemaakt over de continuïteit van zorg in 2015. Bij de 
uitwerking van het RTA blijkt nog meer dat een regionale benadering nodig is om dit 
doel te bereiken (bv. bij een budgetgarantie zijn we gezamenlijk verantwoordelijk, bij 
een gemeentelijke benadering is het niet of heel moeilijk te bepalen wie voor welk 
deel verantwoordelijk is voor de budgetgarantie). Ook de onduidelijkheid over het 
woonplaatsbeginsel, waarmee bepaald wordt wie voor welke jeugdige 
verantwoordelijk is, leidt op dit moment tot een onbetrouwbare kostenverdeling per 
gemeenten. Overigens is wel een deel van het budget gereserveerd voor de 
financiering van de lokale wijk/gebiedsteams. De colleges van in de regio 
Achterhoek hebben ingestemde met de verdeling van de budgetten voor jeugdzorg 
in 2015.   
 

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor de verdeling van deze budgetten: 
1. Regionale financiële verantwoordelijkheid van de jeugdzorg die per 1 januari 2015 naar 

de gemeenten komt; 
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2. Inzet van alle gedecentraliseerde middelen jeugdzorg; 
3. Het budget is gebaseerd op de 95% zekerheid, die de Minister biedt over de 

gedecentraliseerde budget. Met de meicirculaire 2014 hebben wij definitief zicht 
gekregen op de hoogte van het budget;  

4. Voor de functie toegang tot de jeugdzorg en de uitvoeringskosten gemeentelijk apparaat 
een budget reserveren van 10% van de gedecentraliseerde budgetten;  

5. 2,2% voor de landelijke afspraken over specialistische/gesloten jeugdzorg 
6. De afspraken met bureau jeugdzorg over jeugdbescherming en –reclassering en AMK;  
7. Een budgetgarantie voor de instellingen overeenkomstig het bovenstaande rekenmodel 

uit het RTA; 
8. Voor PGB en vrij gevestigden reserveren wij een apart budget (bepaald op basis pgb-

budgetten 2012 en een landelijke inschatting van het budget voor vrij gevestigden);  
9. Flexibel budget voor transformatie/innovatie. 

 

 

2.5 Afspraken Stichting MEE Oost Gelderland 
Regionaal hebben gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, in overleg met MEE, een bestuurlijk besluit genomen over het 
waarborgen van de continuïteit van de cliëntondersteuning. Afspraak is dat de 
gesloten samenwerkingsovereenkomst voor 1 oktober 2014 wordt omgezet in een 
contract tussen de acht Achterhoekse gemeenten en MEE voor het jaar 2015. Het 
contract heeft evenals de samenwerkingsovereenkomst een regionaal deel en een 
lokaal deel.  
 

 

De regiogemeenten en MEE komen overeen om nadere contractuele afspraken te maken 

over de inkoop van: 

 Collectief aanbod. 

 Informatie, advies en sociaal juridische dienstverlening. 

 Kennis en expertise via “kenniscommunity online” (St. MEE als kennispartner). 

 Coördinatie Integrale Vroeghulp. 

 Uitvoering trajecten Integrale Vroeghulp. 

 

 

Individuele cliëntenondersteuning wordt geborgd via inhuur, detachering dan wel 
overname van MEE consulenten afhankelijk per gemeente. Verdere vormgeving van 
de dienstverlening door MEE  vindt in samenspraak met de gemeenten plaats. 
Cliëntondersteuning vindt plaats volgens het woonplaatsbeginsel. 
 
Innovatie 
MEE  handhaaft ook in het jaar 2015 haar actieve opstelling met betrekking tot 
innovatie op het gebied van cliëntondersteuning. In het contract worden nadere 
afspraken gemaakt over hoe de innovatie wordt vormgegeven.  
 

 

2.6 Afspraken met (toekomstige) gecertificeerde instellingen  
Regionaal hebben gemeenten, in overleg met BJZ, een bestuurlijk besluit genomen 
over de continuïteit van de functies van het huidige BJZ en van de infrastructuur die 
noodzakelijk is om jeugdigen en ouders de continuïteit van zorg in 2015 te kunnen 
bieden.  
 
Eind februari 2014 is door de gemeenten uit de regio Achterhoek een 
samenwerkings- overeenkomst met Bureau Jeugdzorg Gelderland getekend waarin 
is afgesproken dat: 
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Bureau Jeugdzorg Gelderland in 2015 de volgende functies voor de gemeenten uit de regio 

Achterhoek gaat uitvoeren: 

 Jeugdbescherming 

 Jeugdreclassering 

 Dranghulpverlening in het vrijwillige kader 

 Spoedeisende zorg 
 

 

De afspraken zijn uitgewerkt in een transformatieplan. In navolging hiervan worden 
ook afspraken gemaakt met Willem Schrikkerstichting en Leger de Heils. 
 

 

2.7 Communicatie naar instellingen en cliënten    
In het regionaal Communicatieplan is de communicatie op het gebied van de drie 
decentralisaties Wmo/Jeugdwet/participatiewet (3D’s) opgenomen. 
Dit communicatieplan 3D is in 2013 in het PoHo (portefuillehoudersoverleg) sociaal, 
vastgesteld.  
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3.  Regionale transformatie 
 

Voor 2015 moeten we prioriteit geven aan de transitie jeugdzorg onder de nieuwe 
Jeugdwet, oftewel de omzetting van taken en functies vanuit rijks - en provinciaal 
domein naar het gemeentelijk domein voor 1 januari 2015. Daarnaast en 
aansluitend moeten we een beeld geven op de aansluitende agenda van de 
transformatie, de directe aanleiding voor de nieuwe jeugdwet per 1 januari 2015. De 
transformatie zal een proces van meerdere jaren zijn tussen gemeente, 
zorgaanbieders en overige partners die met jeugdzorg te maken hebben.  
 

 

3.1 Hoe komt dit op gang   
Er is altijd sprake geweest van “een schottenverband” tussen de hulp op lokaal 
gemeentelijk niveau en de aansluitende zorg georganiseerd vanuit provinciale - en 
landelijke aansturing. Dit veroorzaakte een soort breuk in de overgang van hulp 
naar zorg. Met de invoering van de Bureaus Jeugdzorg in de jaren negentig werd 
beoogd dat de aansluiting tussen lokale hulp/ondersteuning en (boven)lokale zorg 
zou verbeteren. Het tegenovergestelde is in de praktijk vaker voorgekomen. Het is 
nu aan lokale gemeenten individueel en in regionaal verband de ontschotting te 
realiseren zodat er op lokaal niveau in aansluiting op lokale vraag ook daadwerkelijk 
hulp, ondersteuning en zorg in de onmiddellijke nabijheid van de mensen die hierom 
vragen geboden wordt. 
 

 

3.2 Transformatie agenda 
We maken een voorstelling over de zaken die we in transformatie op de agenda 
moeten plaatsen vanuit de regionale clustering van gemeenten in samenwerking 
met zorgaanbieders en overige partners. Dat deze aansluit op lokale ontwikkelingen 
laat onverlet dat de focus hier ligt op regionale ontwikkelingen. De 
Transformatieagenda heeft tot doel om de transformatie van de jeugdzorg zo goed 
mogelijk en in samenwerking met de uitvoerende partijen vorm te geven. In het 
kader van die vormgeving en realisatie van gemaakte afspraken is het wenselijk om 
slagvaardig met een aantal partijen bij elkaar te komen en af te stemmen. Niet 
alleen met de zorgaanbieders, maar met zoveel mogelijk partijen die bij het integrale 
Jeugdbeleid betrokken zijn. 
 

 

3.3 Jeugdzorgoverleg Achterhoek 
Voor het opstellen en uitwerken van de transformatieagenda richten we  het 
jeugdzorgoverleg Achterhoek op.  Hierin is een delegatie van de gemeenten in de 
regio vertegenwoordigd en een delegatie op directieniveau van de externe 
aanbieders op het gebied van de Jeugd(zorg). Het onderwijs maakt ook onderdeel 
uit van dit jeugdzorgoverleg Achterhoek via de regionale samenwerkingsverbanden. 
 
 
3.4 Visie en doel 
We werken vanuit een algemene visie voor het brede jeugdbeleid: Elk kind heeft het 
recht op te groeien en zich gezond en evenwichtig te ontwikkelen in een veilige 
leefomgeving.  
 
Om hier vorm aan te geven zetten we in op: 

1. Meer inzet op preventie, vroegsignalering en ondersteuning; 
2. Meer focus op de aanpak van kindermishandeling en minder gebruik van het 

gedwongen kader; 
3. Meer samenhang binnen het jeugdstelsel. 
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3.5 Opdracht 
De belangrijkste opdracht van het Jeugdzorg Achterhoek (JZA) overleg is het 
verbinden binnen het nieuwe stelsel voor Jeugd, met belangrijke activiteiten en 
voorzieningen in aanpalende domeinen, zoals de Jeugdgezondheidszorg en het 
(passend) onderwijs. Het JZA overleg werkt aan een set van afspraken waarbinnen 
de Zorg voor de Jeugd effectief en efficiënt georganiseerd kan worden, passend 
binnen de door de gemeenten lokaal vastgestelde kaders en de regionale afspraken 
in het RTA en de Transformatieagenda. Vanuit het JZA overleg worden ook 
afspraken gemaakt over de uitwerking en realisatie van de transformatieagenda. In 
het JZA overleg worden de initiatieven en lopende projecten in het Jeugdbeleid, 
inclusief de proeftuinen (leren en doorontwikkelen) besproken en afspraken 
gemaakt over voortzetting.   
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4.  Specialistische Zorg 
 

4.1 Wat verstaan we onder specialistische zorg  
Voor de Jeugdzorg maken we op regionaal niveau afspraken over de criteria voor 
de toegang tot de specialistische zorg. Dit omdat we deze voorzieningen 
gezamenlijk financieren om de benodigde specifieke deskundigheid beschikbaar te 
hebben voor onze inwoners. Deels is het op regionaal of bovenregionaal afspraken 
maken over deze voorzieningen wettelijk geregeld. In de notitie “D’ran in de 
Transities” is als 1 van de 7 opdrachten geformuleerd: maak een tabel met 
specialistische voorzieningen waarin is gedefinieerd welke vormen van 
ondersteuning als regionaal getypeerd worden qua uitvoering,inkoop en/of 
bekostiging. Hoewel deze opdracht 3D breed is uitgevoerd laat het resultaat zien dat 
de specialistische voorzieningen waar we op regionaal niveau afspraken over 
moeten maken vooral Jeugdzorg voorzieningen zijn. Deze lijst is als bijlage 
bijgevoegd. 
 

 

4.2 Onderscheid vrij toegankelijk en niet vrij toegankelijk specialistische 
voorzieningen 
 
Vrij toegankelijke specialistische voorzieningen.  
Een aantal specialistische voorzieningen of functies is algemeen vrij toegankelijk. 
Dit is wettelijk geregeld. Het gaat hierbij om het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld 
en Kindermishandeling (AMHK) en de Spoedzorg. Omdat deze voorzieningen voor 
iedereen vrij toegankelijk zijn hoeven we regionaal geen afspraken te maken over 
de  toegangsbevoegdheid. Wel maken we (boven)regionaal afspraken over de wijze 
van organiseren en de financiering. (zie financieel hoofdstuk) 
 

Niet vrij toegankelijke specialistische voorzieningen 
Over de niet vrij toegankelijke specialistische voorzieningen maken we regionale 
afspraken m.b.t de criteria voor de toegang tot deze voorzieningen. Deze afspraken  
maken we om voor de bewoners en professionals  in de Achterhoek op eenduidige 
wijze criteria te hanteren m.b.t. de toegang tot deze op (boven)regionaal 
georganiseerde voorzieningen, zowel inhoudelijk als financieel. Aan de basis staat 
dat elke Achterhoekse gemeente de verplichting heeft om de toegang tot 
specialistische zorg te organiseren en daarbij moet bepalen welke professional(s)5 
in hun gemeente de bevoegdheid krijgt om toegang te verlenen tot specialistische 
zorg.  
 

 

Het afwegingskader dat gehanteerd moet worden voor de toegang tot deze specialistische 

voorzieningen door de aangewezen lokale professionals is: 

 

 De basisuitgangspunten uit de Achterhoekse kaderstelling (zie hoofdstuk 1); 

 Het uitgangspunt “de belangen van mensen prevaleren boven die van 
systeemwerelden” uit het functioneel ontwerp (Analysedocument transformatie 
jeugdzorg Achterhoek) wordt nageleefd en houdt in dat: 

a. met belangen van cliënten zorgvuldig wordt omgegaan; 
b. eerst wordt  uitgegaan van de kracht van het gezinssysteem voordat meer 

specialistische  hulp aan de orde kan zijn; 
c. een eventuele opschaling van lichte naar zwaardere zorg (en vice versa) 

                                                           
5
 Vanuit de afspraken met Bureau Jeugdzorg (d.d. 28 februari 2014) gaat de functie toegang 

en de fte’s die hiervoor worden ingezet per 2015 naar de gemeenten. De gemeenten 

bepalen zelfstandig of en hoe ze deze fte’s inzetten voor bijvoorbeeld de toegang tot de 

specialistische voorzieningen. 
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dient een continuüm te zijn; 
d. er wordt uitgegaan van gezinsplannen, waarbij leeftijdscriteria nooit leidend 

zijn voor de inzet van noodzakelijke zorg. 

 

 

Concrete afspraken hierover worden gemaakt en opgenomen in de verordening. 
 

 

4.3 Overige afspraken 
De bevoegdheid om toegang te verlenen tot specialistische voorzieningen ligt 
volgens de Jeugdwet niet alleen bij de gemeente, maar ook bij de huisartsen, de 
jeugdartsen, de medisch specialisten, de kinderrechter en de gecertificeerde 
instellingen. Met hen moet worden afgestemd dat we als gemeenten dit 
afwegingskader hanteren voor de toegang tot de specialistische- en niet vrij 
toegankelijke voorzieningen.   
 
Daarnaast is het ook van belang met het onderwijs hierover af te stemmen 
bijvoorbeeld via het Op Overeenstemming Gericht Overleg over het beleidsplan van 
de gemeente en het de ondersteuningsplannen Passend onderwijs van de 
samenwerkingsverbanden voor het onderwijs. 
 
Rondom de werkwijze voor de nieuwe Jeugdbescherming worden met de 
gecertificeerde instellingen afspraken gemaakt over de Jeugdbescherming, 
Jeugdreclassering en de toegang tot de Raad voor de Kinderbescherming (zie 
elders in deze notitie). 
 

 
Schema 1: Wat doen we landelijk, regionaal en lokaal 
 

Bovenregionaal / Landelijk Regionaal  Lokaal  

AMHK  Jeugdbescherming  Opgroei- en 

opvoedingsondersteuning  

Jeugdzorg plus  Jeugdreclassering  Jeugdgezondheidszorg  

Spoedeisende zorg 24/7  Beschermd wonen (GGZ en VB)  Toeleiding Jeugdhulp  

Gesloten psychiatrische zorg  Criteria voor de toeleiding 

specialistische voorzieningen  

Persoonlijke verzorging  

Crisis 24/7 en open residentieel 

verblijf  

Begeleiding specialistische 

doelgroepen  

Begeleiding  

Ondersteuning Pleegzorg  Verblijf 24 uur incl. gezinshuizen  Inzet op Preventie  

(L)VB jongeren ZZP 4 en 5  Dranghulpverlening  

 Forensische zorg (landelijk)  

 Behandelcentra (landelijk)  

 Kindertelefoon (landelijk)  
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5.  Toegang tot Jeugdhulp in Winterswijk6 
 

5.1 Inleiding 
Het gegeven dat de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp per 01-01-2015 bij de 
gemeenten ligt impliceert dat de gemeenten een jeugdhulpstructuur als algemene 
basisvoorziening beschikbaar - moeten -  hebben die de toegang, de mogelijkheid 
om van hulp gebruik te maken, borgt.  
 
Om in de jeugdhulpverlening dichtbij de cliënt maatwerk te kunnen leveren wordt 
vrijwel overal gewerkt met een gebiedsgerichte aanpak. In grote(re) steden wordt 
vaak gewerkt met teams die aan één wijk gebonden zijn en daarbinnen hun 
opdracht uitvoeren. 
  
Op grond van de schaal van Winterswijk is ervoor gekozen te werken vanuit een 
regionaal hulpverleningsteam, het OT, (OndersteuningsTeam) dat Winterswijk, 
Aalten en Oost Gelre als werkgebied heeft. In het OT werken ervaren 
jeugdhulpverleners vanuit diverse (jeugd) hulporganisaties als generalist. 
 
Naast het OT heeft Winterswijk als drempelloze basisvoorzieningen ook een Sociaal 
Team (ST) ingericht. Dat team bestaat eveneens uit professionals, ook afkomstig uit 
organisaties die al langer in Winterswijk werkzaam zijn in het sociale domein. De 
taken van het Sociaal Team zijn gericht op preventie van escalatie door middel van 
vroegsignalering, lichte ondersteuning en lichte hulpverlening in buurten bij 
individuen en bij groepen buurtbewoners. In tegenstelling tot het OT heeft het ST 
geen directe rol en functie in de toegang naar 2elijns hulpverlening. 
 
De gemeente Winterswijk positioneert haar algemene basisvoorzieningen, het OT 
en het ST in De Post. De twee andere gemeenten sturen hun algemene basis-
voorziening aan vanuit hun lokale (jeugd)hulpconstructie, in Aalten is dat het Aaltens 
CJG en in Oost Gelre is dat het CJG Oost Gelre 
 

 

Jeugdhulp is, net als veel andere hulp in andere sectoren, een gelaagd geheel. Termen als 

nulde, 1
e
 en 2

e
 lijn worden ook in het veld van Jeugdhulp gebezigd. Daarnaast worden ook 

termen als lichte, ongeïndiceerde hulp en  zware hulp gebruikt. Verder bestaat er de 

categorie drang en dwang hulpverlening. Die dwang is dan het resultaat van een 

(kinder)rechterlijk besluit. Die hulpverlening wordt gerekend 2
e
 lijns hulpverlening te zijn. 

Drang is een vorm van hulpverlening waarbij de hulpverlener aandringt om in te stemmen 

met hulpverlening met mogelijke dwang o.g.v. een rechterlijke beslissing  indien door het 

gezin niet wordt ingestemd met de dranghulpverlening.  

 

Een belangrijk doel van de nieuwe jeugdwet is het terugdringen van het gebruik van (relatief) 

dure geïndiceerde  hulp in de 1
e
 en 2

e
 lijn. De hulp in de nulde lijn is feitelijk vrij toegankelijk, 

hulp in hogere lagen vraagt om een (formele) regeling van toegankelijkheid. 

 
 
5.2 Toegang 
Om de opdracht - het borgen van de toegang -  vorm te geven is in Winterswijk, 
samen met Oost Gelre en Aalten en in nauwe samenwerking met de 
samenwerkingsverbanden Primair- en Voortgezet onderwijs, gekozen het verlenen 

                                                           
6
 In samenwerking met de gemeenten Aalten en Oost Gelre. 
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van de toegang tot 2e lijns  jeugdhulp in te bouwen in het regionale 
OndersteuningsTeam (OT). 
 
Het OT is een overige voorziening, wat betekent dat het een vrij toegankelijke vorm 
van ondersteuning is. Het OT pakt hulpvragen op en zorgt voor kortdurende 
ondersteuning, zoveel mogelijk met behulp van het informele en formele netwerk en 
betrekt daar waar nodig de specialistische hulp in de tweede lijn. 
  
Vanuit het Ondersteuningsteam doen generalisten een brede intake in het gezin. Dit 
betekent dat de situatie op alle levensgebieden wordt verkend, dat de situatie van 
alle gezinsleden wordt verhelderd én dat helder wordt wie al betrokken zijn. Op 
grond van die brede intake wordt met het gezin een gezinsplan opgesteld  waarin de 
doelen van de hulpverlening worden aangegeven. De generalist ondersteunt bij het 
vinden van oplossingsrichtingen en zal zoveel mogelijk met het gezin naar 
oplossingen zoeken in de eigen kracht of bijvoorbeeld door inzet in- of  inschakeling 
van een vrijwilliger(sorganisatie)Een van de uitgangspunten is dat zo min mogelijk 
hulpverleners hulp verlenen aan het gezin7. De generalist is hulpverlener, maar ook 
casemanager en brengt zo nodig het proces richting 2de lijns zorg op gang (de 
toegang toeleiding?). Dat is het moment dat de ongeïndiceerde hulpverlening wordt 
aangevuld met geïndiceerde/beschikte specialistische  hulp waar tevens aparte 
financiering aan gekoppeld is. 
 
De toeleiding krijgt vorm in een (toetsende en lerende dialoog)  tussen ambtenaar 
en generalist/casemanager. De  gewenste tweedelijnshulp vloeit logischerwijs voort 
uit (de doelen van) het gezinsplan.  
 
Voor de toeleiding geldt een aantal uitgangspunten: 
1. De dialoog heeft allereerst als doel te komen tot de beste oplossing van de hulpvraag. 

2. De casemanager mag direct doorpakken in geval de veiligheid van het kind in gevaar  
(bijv. bij  mishandeling) in dat geval vindt toetsing (in een lerende dialoog) achteraf 
plaats. 

3. De dialoog  heeft het doel te toetsen en van elkaar te leren. 

4. De dialoog  heeft het doel om greep te houden op de uitgaven. 

5. De dialoog heeft het doel bureaucratie tot een minimum te beperken. 

6. De dialoog  is voor de casemanager de enig beschikbare route naar 2
e
lijnshulp. 

 

In de dialoog tussen OT en gemeente wordt feitelijk bepaald of de ernst van de 
problematiek in het gezin het inzetten van zwaardere (2e lijns specialistische hulp), 
noodzakelijk maakt. De   formele/administratieve toegang ligt bij de gemeente die 
voor het inzetten van het voorgestelde hulptraject als resultaat van de dialoog een 
beschikking afgeeft. Het resultaat van de dialoog, het aangegeven hulptraject, vloeit 
voort uit de intake, de (on)mogelijkheid d.m.v. eigen kracht tot een (deel)oplossing 
te komen en uit het plan dat in samenspraak met het gezin ontwikkeld is.   
 

 

Een belangrijke ontwikkeltaak ligt er op het gebied van het monitoren en bijsturen van op 

basis van de dialoog gekozen hulptrajecten. Het resultaat van de transformatie van 

jeugdhulp moet onder meer zichtbaar worden in lagere kosten. Door effectieve monitoring 

die tijdig bijsturen, van heel licht (bijv. frequentie opvoeren) tot zwaar (stoppen met de 

gekozen aanpak en nieuwe keuzes maken) kan de gemeente de kosten beter bewaken. 

Deze monitoring speelt ook een belangrijke rol in de rechtsbescherming en kwaliteitsborging, 

(zie hoofdstuk 7 kwaliteit en borging) ontwikkeling is daarom ook vanuit die invalshoek 

noodzakelijk. 

                                                           
7
 Waarbij de casemanager ook de taak heeft het evenwicht tussen inzet van hulpverleners 

en draagkracht van het gezin te bewaken. 
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Een belangrijk doel van de transitie jeugd is het tijdig en rechtstreeks naar de juiste en 

goedkoopste hulp verwijzen. Een juiste verwijzing, vooral in situaties waarin (verwijzing naar) 

psychologische / psychiatrische hulp nodig is, is in hoge mate afhankelijk van  hoogwaardige 

diagnostiek. In het OT is die deskundigheid (nog) niet beschikbaar. Gezocht moet (nog) 

worden naar een constructie waarbij hoogwaardige diagnostiek structureel kan worden 

ingezet indien dat op grond van het beeld van de cliënt noodzakelijk wordt geacht.  

 

Voor tweedelijnshulpverlening bestaat op dit moment overwegend het klassieke proces: 

aanvraag formulier invullen, terug sturen, aanvraag wordt beoordeeld op recht en 

functionaliteit, aanvrager krijgt een beschikking (met bezwaar mogelijkheid) en hulpverlening 

kan starten. Dat proces wordt met de dialoog als instrument aanzienlijk verkort en efficiënter 

gemaakt. 

 

 

5.3 Hulp aan vreemdelingen 
Rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen wordt dezelfde jeugdhulp 
geboden die ook aan andere jeugdigen geboden wordt. Op grond van de wet is 
bepaald dat de termijn gedurende welke de voorziening geldt voor vreemdelingen 
die een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd hebben onder de beperking 
“tijdelijke humanitaire gronden”, ten hoogste een half jaar bedraagt (art. 1.2, vierde 
lid).  Deze maximale termijn is gesteld omdat bij vreemdelingen de omstandigheden 
snel kunnen wisselen.  
 
Het college moet op grond van deze bepaling telkens na een half jaar de situatie 
opnieuw beoordelen, en bekijken of de jeugdige nog steeds op jeugdhulp is 
aangewezen. In voorkomende gevallen zal de dialoog tussen ambtenaar en 
casemanager daarom elk halfjaar plaatsvinden om te beoordelen over voortzetting 
van de jeugdhulp en daarover advies uit te brengen. Het beschikbaar hebben van 
dezelfde effectieve monitoring die in de vorige paragraaf als ontwikkeltaak is 
genoemd kan de wettelijke verplichting elke 6 maanden een nieuwe beslissing te 
nemen ondersteunen en effectief maken.  
 

 

5.4 Preventie 
De komende jaren willen we vooral inzetten op preventie. Universele preventie is 

gericht op de gehele bevolking ter bevordering van het opvoedkundige klimaat in de 

directe omgeving van het kind en het versterken van de eigen mogelijkheden bij het 

opgroeien en opvoeden om problemen te voorkomen. Daarnaast gaat preventie 

over de ondersteuning van jeugdigen of ouders die kortdurend en licht van aard is. 

Preventie is vrij toegankelijk voor iedereen, er kan direct gebruik van worden 

gemaakt zonder toestemming van anderen. Er is geen beschikking voor nodig, het 

is een overige voorziening. 

 
Winterswijk, Aalten en Oost Gelre streven ernaar om vergelijkbare speerpunten te 

hanteren in de preventieve activiteiten. Het kan zijn dat bepaalde zaken op 

onderdelen afwijken omdat lokaal andere problematiek speelt of andere keuzes 

worden/zijn gemaakt. In Winterswijk is De Post hèt centrale loket, de 

eerstelijnsvoorziening waar (toekomstige) ouders, opvoeders, kinderen, jongeren en 

professionals terecht kunnen voor alle (hulp)vragen aangaande opgroeien en 

opvoeden. De Post is er nadrukkelijk voor álle inwoners, álle hulpvragen voor álle 

leeftijden. 
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De Post is een netwerkorganisatie en wordt gevormd  door organisaties als: Yunio 

jeugdgezondheidszorg, Sensire algemeen maatschappelijk werk, MEE Oost-

Gelderland, Bureau Jeugdzorg, Lindenhout, GGD Noord en Oost Gelderland en het 

Welzijnswerk. Afgevaardigde medewerkers van de deze organisaties vormen 

samen het lokale het Sociaal Team. 

 

De netwerkorganisatie werkt vanuit een gezamenlijke visie: samenwerken in de 

ondersteuning voor alle inwoners met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van 

ouders en jongeren in een toegankelijke voorziening die is afgestemd op de schaal 

en aard van de gemeente en werkt onder gemeentelijke regie. 

 

Samenwerken: De Post  is een nieuwe organisatie,  is gericht op de samenwerking 

tussen bestaande organisaties met hun aanbod in opvoed- en 

opgroeiondersteuning, waarbij De Post bijdraagt aan de samenhang en versterken 

van de bestaande voorzieningen. 

 

Eigen verantwoordelijkheid: De Post neemt niet de verantwoordelijkheid over van 

gezinnen, maar versterkt juist de eigen kracht van gezinnen om zelf hobbels in de 

opvoeding te kunnen nemen. 

 

Schaal en aard: Het uitgangspunt is dat De Post lokaal organiseert wat lokaal kan 

en regionaal wat lokaal niet haalbaar is, of waar overstijgende regionale belangen 

zijn. 

 

Gemeentelijke regie: de gemeente bevordert dat organisaties integraal en 

vraaggericht (gaan) werken. De gemeente neemt hierin de regie, maar geeft  

professionals  (in de Post) ook ruimte om vanuit hun deskundigheid een passend 

antwoord te geven op vragen van jongeren en/of hun ouders. 

 

Vanuit de wettelijke CJG taken heeft De Post vijf functies in de ondersteuning en 

zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders: 

1. Informatie en advies geven 
2. Signaleren van problemen bij opvoeden en opgroeien 
3. Zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders de juiste hulp krijgen 
4. Pedagogische hulp geven 
5. Coördineren van zorg 

 
Het Sociaal Team, samengesteld uit professionals van verschillende organisaties, 

heeft voelsprieten op straat en in de wijk. Preventie is het kernwoord van dit team. 

Zij signaleren vragen, leggen contact en ondersteunen buurtbewoners bij het 

voorkomen van problemen en bij het werken aan het uitvoeren van grote en kleine 

initiatieven van buurtbewoners. Het Sociaal team werkt van De Post, inwoners 

kunnen het Sociaal Team daar bereiken over zaken in de buurt, maar ook over  

vragen over welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. 

 

Ad 1, 2 en 3: 

Voor het adviseren en beantwoorden van vragen die ouders en jeugdigen in hun 

directe omgeving stellen, bijv. op school, bij de kinderopvang, op de sportclub, 

ondersteunt het Sociaal Team de medewerkers in die directe omgeving: de 
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leerkracht/ docent, medewerkers kinderopvang en sporttrainer. Het Sociaal Team  is 

bekend binnen de gemeente en heeft vooral een preventieve taak in het informeren 

en adviseren, het signaleren en het zonodig toeleiden naar hulp en weet daarnaast 

op veel voorkomende vragen en ontwikkelingen in te spelen met preventieve 

activiteiten. 

 

Ad 4: 

Voor vragen van ouders en jeugdigen waarbij kortdurende ondersteuning volstaat, 

individueel of in groepsverband kan zowel het Sociaal Team als het 

Ondersteuningsteam ingezet worden. Daarbij ligt bij het  Sociaal Team vooral de 

nadruk op vragen van grotere doelgroepen, en zal het ondersteuningsteam meer op 

individueel (casuïstiek) niveau ingezet worden. Het Sociaal Team geeft de ouder 

en/of jeugdige kortdurende ondersteuning “een duwtje in de rug”, waarna de 

betrokkenen zelfstandig het opvoeden en opgroeien voortzetten. De gevraagde 

ondersteuning komt voort uit enkelvoudige lichte vragen of problemen. 

 

Ad 5: 

Voor ondersteuning van ouders en jeugdigen waarbij meer en langdurig contact 

nodig is en waarbij vertrouwdheid belangrijk is, soms intensief, dan weer op de 

achtergrond, coacht het ondersteuningsteam het gezin. De professional vanuit het 

ondersteuningsteam is een maatje voor het gezin, verleent voor het grootste 

gedeelte zelf de ondersteuning, is een generalist, maar langduriger bij het gezin 

betrokken. De professional van het ondersteuningsteam kent zijn/haar eigen 

grenzen en zet naar eigen inzicht aanvullende expertise van collega’s in. 

Onderstaand schema geeft de samenhang tussen de CJG functies8 weer, met een 

vertaling naar het zowel in eigen kracht zetten van ouders, opvoeders en jeugdigen 

maar ook van burgers binnen de gemeente  

 
  

                                                           
8
 Dit schema laat zien hoe de CJG functies ingevuld zijn voor Winterswijk, Aalten en Oost 

Gelre. Op hoofdlijnen is die verdeling in de drie gemeenten gelijk,  de daarin werkende 

teams  hebben verschillende namen. 
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 Brede ontwikkeling 
Voor alle jeugdigen / 
burgers 

Versterken van 
kansen 
Voor jeugdigen/ 
burgers die een 
steuntje kunnen 
gebruiken 

Passende zorg 
Voor jeugdigen / 
burgers die te 
maken hebben 
met complexe 
problematiek 

Info & advies    

Signaleren    

Toeleiden 
naar hulp 

   

Bieden (licht) 
pedagogische 
hulp 

   

Zorg 
coördinatie 
 

   

 
De kracht van De Post 

 Het signaleren van ontwikkelingen en trends binnen de gemeente en daar aanbod 
op creëren. Zoals het opzetten van een mama café, aanbieden van cursussen, info 
avonden, gastlessen. 

 Vraaggericht: op vragen van sportraden, verenigingen etc inspelen. 

 De Post is de verbinding tussen de burger en eventueel de hulpverlening of alles 
wat daar voor komt. 

 De Post heeft mogelijkheden om de burger in hun kracht te zetten en hierop een 
plan te ontwikkelen 

 De Post is een weg ingeslagen waarin het het Sociaal Team gaande weg meer en 
meer contact met de opvoeders krijgt bv: via bv Opvoeden &Zo en de contacten met 
De Sportraad, het gezamenlijk werken aan een aanbod voor verschillende 
doelgroepen, maar ook  het VCJG, de nieuwsbrief. Er blijven ook groepen die nog 
meer aandacht nodig hebben (zoals onderwijs).  

 
  

Team Jeugd en Gezin 

Buurt Aan Zet/Sociaal team/ de Post 

Team Jeugd en gezin /Buurt Aan Zet / 

Ondersteuningsteam 

Sociaal team/ de Post 

Ondersteuningsteam 
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Preventief gemeentelijk kader 
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5.5 Borging Ondersteuningsteam 
Voor de borging van het OT wordt in 2014 of 2015 door de partners  onderzocht hoe 
het OT juridisch / bestuurlijk vorm moet krijgen. Het OT wordt bekostigd door de drie 
gemeenten vanuit de rijksmiddelen die beschikbaar zijn op grond van de Jeugdwet 
en door de deelnemende samenwerkingsverbanden PO en VO. Voor de bekostiging 
van het OT  wordt een verdeelsleutel  gemaakt. 
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6.  Informatiebeheer 
 

6.1 CORV uitwisseling en aansluiting  
Om de informatie uitwisseling tussen de verschillende partijen te organiseren is de 
CORV ontworpen. De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een 
digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele 
berichtenverkeer tussen justitie partijen (de raad voor de kinderbescherming, de 
politie, het openbaar ministerie en de rechtbanken) en het advies- en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling, de gecertificeerde instellingen en de 
eventuele gemandateerden). De aansluiting op het gebruik van de CORV is 
verplicht gesteld in de nieuwe jeugdwet.  
 
 

  



      

  Concept beleidsplan Jeugd    

datum  23 juli 2014    

onderwerp  Beleidsplan Jeugdhulp in Winterswijk 2015 - 2016   

      

      
 

27 

 

 

7.  Samenhang met andere partijen binnen de jeugdzorg 
 

7.1 Samenhang met huisartsen/POH9, medisch specialisten en jeugdartsen  
Gelet op het belang van een goede doelmatige hulpverlening wordt in de jeugdwet 
expliciet de mogelijkheid tot verwijzing naar de jeugdhulp opgenomen voor de 
huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts. De jeugdarts voert in opdracht van 
de gemeente meer preventieve taken uit, gericht op het voorkomen en signaleren 
van problemen. Zowel de huisarts als de medische specialist heeft vanuit zijn 
specifieke expertise een verantwoordelijkheid om goede diagnoses te stellen, zorg 
te verlenen of de jeugdige door te geleiden naar de ondersteuning, hulp of zorg die 
volgens de professionele standaard nodig is. 
 
Voor de gemeente betekent de wettelijke verwijsbevoegdheid dat zij een verwijzing 
door de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts zullen moeten accepteren 
als toegang tot jeugdhulp.In de praktijk zullen de huisarts, de medisch specialist en 
de jeugdarts vaak niet bepalen welke specifieke vorm van jeugdhulp een jeugdige 
nodig heeft, maar alleen een verwijzing geven voor bijvoorbeeld psychiatrische hulp 
of een andere vorm van jeugdhulp.  
 

Een goede samenwerking tussen de huisartsen, medisch specialisten, de 
jeugdartsen en de gemeenten is essentieel. De gemeenten hebben immers in geval 
van multiproblematiek een breed zicht op de totale situatie rondom de jeugdige en 
het gezin die van belang kan zijn voor de juiste hulpverlening aan de jeugdige en 
het gezin. De afspraken met de huisartsen/POH, medisch specialisten en JGZ 
worden dan ook  lokaal gemaakt. 
 
Huisartsen zien op hun spreekuur regelmatig jeugdigen met somatische klachten 
die bij nader onderzoek samenhangen met psychische problematiek of problemen in 
de opvoedsituatie. Meer dan de helft van de jeugdigen die jeugd-ggz ontvangt, 
ontvangt ook tweedelijns somatische zorg. Ook in het huidige stelsel hebben de 
huisarts en de medisch specialist de bevoegdheid om jeugdigen door te verwijzen 
naar de jeugd-ggz. Het is daarom wenselijk dat zij ook in de nieuwe situatie 
jeugdigen kunnen blijven doorverwijzen naar jeugdhulp. Hierdoor kan worden 
voorkomen dat de jeugdige van de ene naar de andere hulpverlener wordt 
doorverwezen. Zodoende kan zo snel mogelijk passende hulp op de juiste plek 
ingezet worden, ook in crisissituaties.  
 
Om psychische problematiek bij jeugdigen adequaat te herkennen, te behandelen 
en/of – indien nodig – naar de juiste zorgverlener te verwijzen kan de huisarts 
gebruik maken van ondersteuning in zijn praktijk door een Praktijk Ondersteuner 
Huisartsen GGZ ({POH-GGZ). Als binnen de huisartsenfunctie de patiënt niet kan 
worden geholpen (bijvoorbeeld omdat een intensievere behandeling noodzakelijk 
geacht wordt), dan kan de jeugdige worden doorverwezen naar een GGZ-
aanbieder. In sommige gevallen is een medisch specialist de aangewezen persoon 
om een jeugdige van de juiste vorm te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een 
kinderarts die in samenwerking met een psychiater lichamelijke en psychische 
ontwikkeling van kinderen integreert in zijn behandeling. In andere gevallen kan de 
medisch specialist, afhankelijk van de specifieke zorgbehoefte, van oordeel zijn dat 
psychische zorg nodig is. In de praktijk zullen vooral de kinderarts en de psychiater 
doorverwijzen naar jeugdhulp.  

 
 
7.2 Samenhang met Jeugdgezondheidszorg 

                                                           
9
 Praktijk Ondersteuner Huisarts 
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De jeugdgezondheidszorg  (JGZ ) wordt conform de Wet Publieke gezondheid 
(WPG) georganiseerd en uitgevoerd. De zorg voor  0 - 4 jarigen wordt uitgevoerd 
door private (thuiszorg)zorgorganisaties. In de gehele Achterhoek is dat Yunio.  Het 
deel 5 tot 19 jarigen wordt uitgevoerd door de GGD Noord- en Oost Gelderland. De 
knip tussen de twee leeftijdsgroepen wordt al geruime tijd ervaren als een 
belemmering voor optimale kwaliteit en efficiency. Na ampele discussie in het 
bestuur van de GGD Noord en Oost Gelderland is in 2013 besloten de 
besluitvorming over de mogelijke integratie/samensmelting van deze twee 
zorgonderdelen tot één aanpak uit te stellen tot na de invoering van de nieuwe 
Jeugdwet2015.  

 
Vooruitlopend op de integratie zijn in delen van de GGD regio Noord en Oost 
Gelderland pilots ontwikkeld en uitgevoerd. Naar verwachting wordt in het najaar 
2014 / voorjaar 2015 over deze pilots verslag gedaan. Die pilots kunnen daarmee 
mede basis vormen voor besluitvorming over integratie van JGZ in de gehele GGD 
regio Noord en Oost Gelderland. Een belangrijk thema in de besluitvorming is de 
positionering van JGZ na een mogelijke integratie. Positionering binnen de GGD als 
organisatie op grond van de wet Gemeenschappelijke regelingen of gepositioneerd 
in het veld van private zorginstellingen. Een derde mogelijke variant is een eigen 
onafhankelijke entiteit JGZ 0-19 jaar. Een belangrijke overweging bij de te maken 
keuze over de positionering is de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten 
de GGD in stand te houden. 
 
De jeugdgezondheidszorg kent zowel voor de 0-4 jarigen als voor 5-19 jarigen een 
(wettelijke vastgesteld) basistakenpakket. In beide pakketten zijn zowel 
jeugdverpleegkundigen als GGD jeugdartsen werkzaam. Naast de functies uit het 
basistakenpakket kunnen bij zowel de private (thuiszorg)zorgorganisaties als bij de 
GGD aanvullende (maatwerk)diensten worden ingekocht. 

 
 

7.3 Samenhang met (Passend) onderwijs 
De organisatie van onderwijs en lokale/regionale overheden zijn niet altijd 
geografisch passend op elkaar. Er is (uiteraard) overeenstemming dat de aanpak op 
de situatie van kinderen/jongeren en ouders/verzorgers prevaleert boven de 
achterliggende institutionele verschillen. Dit betekent dat er in grote mate regionale 
overeenstemming bestaat over de aanpak op de ontwikkeling passend onderwijs en 
jeugdwet 2015. Deze kan grotendeels regionaal in afstemming ontwikkeld en 
uitgevoerd worden, waarbij er altijd sprake zal zijn van gewenste lokale verschillen.  
 
Samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is van groot belang om er voor te 
zorgen dat jeugdigen en ouders met extra ondersteuningsbehoeften zo snel 
mogelijk passende, effectieve en samenhangende ondersteuning krijgen in de 
directe opgroeiomgeving. Onderwijs en gemeenten hebben daarbij één 
gezamenlijke missie, namelijk ervoor zorgen dat kinderen gezond en veilig 
opgroeien en succesvol naar school gaan zodat zij zich maximaal kunnen 
ontplooien tot zelfstandige en evenwichtige burgers.  
 
Zowel het samenwerkingsverband als de  gemeenten onderstrepen het belang van 
afstemming, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, om er voor te zorgen dat alle 
jeugdigen passend onderwijs en passende ondersteuning krijgen. 
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Gedeelde uitgangspunten voor de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten zijn:  
1. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opgroeien en opvoeden van hun 

kind(eren). Versterken van het gewone, positieve opgroeien en opvoeden.  
2. We gaan uit van wat het kind nodig heeft (en niet van wat het kind heeft).  
3. Lichte ondersteuning waar nodig, zwaarder als het moet.  
4. De ondersteuning is gericht op het versterken van de eigen kracht en 

zelfredzaamheid.  
5. Jeugdigen, ouders en professionals zijn betrokken en bepalen samen welke 

ondersteuning passend en haalbaar is.  
6. De ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de directe opgroeiomgeving geboden 

(thuisnabij), met zoveel mogelijk gebruik van het eigen sociale netwerk.  
7. Er zijn geen thuiszitters.  
8. Er is een doorgaande lijn.  
9. Een effectieve en samenhangende aanpak (één kind/gezin, één plan, één 

regisseur). 
10. Onderwijs vormt één van de 3 leefdomeinen naast de thuissituatie en de omgeving 

waarbinnen kinderen en/of ouders/verzorgers ,maatschappelijk deelnemen.   

 

 
 
De uitwerking van deze uitgangspunten in het ondersteuningplan (onderwijs) en het 
beleidsplan Jeugdwet (gemeenten)  is, zoals wettelijk verplicht, afgestemd in een 
Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen het onderwijs en 
gemeenten. Daarnaast is door het onderwijs en de gemeenten een werkagenda 
opgesteld met daarin de gezamenlijk uit te werken thema’s.  
 
Het onderwijs maakt ook onderdeel uit van het directieoverleg Achterhoek.10 In het 
directieoverleg staat vooral de samenhang binnen het nieuwe jeugdstelsel centraal. 
Daarbij wordt gewerkt aan een set van afspraken waarbinnen de Zorg voor de 
Jeugd effectief en efficiënt georganiseerd kan worden, passend binnen de door de 
gemeenten lokaal vastgestelde kaders en de regionale afspraken in het RTA en de 
Transformatieagenda. 

 

  

                                                           
10

 Een overleg van directeuren van jeugdhulpinstellingen (werkzaam) in de Achterhoek. 
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8.  Veiligheid 
 

Een belangrijke ambitie van de wet jeugd is kinderen gezond en veilig te laten 
opgroeien. Veilig opgroeien betekent (vooral) opgroeien zonder geweld.  Naast 
geweld zijn er ook veiligheidsaspecten die samenhangen met gezondheids - 
verkeers- en milieurisico’s. De Wet Publieke Gezondheid (WPG) legt de gemeente 
specifieke taken ter bevordering van de gezondheid van jeugd en jongeren tot 19 
jaar op. Voor de veiligheidsrisico’s vanuit verkeer en milieu bestaat geen apart 
wettelijke kader t.b.v. jeugd en jongeren. 
 

 

8.1 Preventie 
Preventie van - escalatie van - geweld in alle voorkomende vormen krijgt vooral 
gestalte door zo vroeg mogelijk signalen op te pakken die duiden op de toepassing 
van geweld Vroegsignalering (en vroegopsporing) behoren te worden gekenmerkt 
door een systematische, methodische manier van signaleren, observeren en 
onderzoeken. Als vertrekpunt zou elke beroepskracht/instelling moeten beschikken 
over  een visie op kindermishandeling. Een risicotaxatie-instrument dat het eigen 
oordeel structureert en beroepskrachten ondersteunt bij het aankaarten van een 
vermoeden van kindermishandeling. Professionals werkzaam met kinderen dienen 
minimaal geschoold te zijn in de herkenning van signalen van kindermishandeling 
en  de route naar hulpverlening te kennen. 
 
Van groot belang daarbij zijn:  
 Bekendheid met eigen normen & waarden, en invloed hiervan op het signaleren  

 Hoe om te gaan met dilemma’s en twijfels  

 Verantwoordelijkheden, taken en grenzen  

 Actief en bewust handelen volgens de Meldcode van de organisatie (indien de 
organisatie die heeft) 

 
 

8.2 Infrastructuur 
De infrastructuur voor de aanpak en preventie van geweld bestaat uit: 
 Vroegsignalering & preventie in (gezondheids)zorg, kinderopvang, onderwijs, 

(sport)verenigingsleven, jongerenwerk en andere vormen van sociaal cultureel werk. 
(lokaal) 

 AMHK (Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) 

 Politie/justitie 

 Veiligheidshuis 

 Raad voor de Kinderbescherming 

 Vrouwenopvang 

 

Op regionaal niveau is de infrastructuur georganiseerd binnen de veiligheidsregio 
Noord- en Oost Gelderland. 

 

 

8.3 AMHK 
In Gelderland is er voor gekozen de AMHK’s te organiseren op het niveau van de 
Veiligheiddsregio’s. Dat betekent voor de regio Achterhoek dat het AMHK gevestigd 
wordt in Apeldoorn (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland). Om pragmatische 
redenen is ervoor gekozen vrouwenopvang als schakel in de veiligheidsketen te 
continueren bij Moviera in Arnhem maar financieel en bestuurlijk wel onder te 
brengen bij het AMHK Apeldoorn. 
 
 

http://www.k4kindermishandeling.nl/kindermishandeling.html
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De aanpak van geconstateerd huiselijk geweld. Geconstateerde  kindermishandeling / huiselijk geweld 

wordt gemeld bij het AMHK.
11

 De taken van het AMHK na een ontvangen melding zijn: 

1. Onderzoek naar aanleiding van de melding.  
2. Beoordelen welke stappen gezet moeten worden.  
3. In kennis stellen van een instantie voor passende professionele hulp. Hierbij behoudt 

het AMHK de verantwoordelijkheid om na verloop van tijd te controleren tot welk 
resultaat de ingeschakelde hulp leidt en of dus inderdaad sprake is van passende hulp.  

4. In kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming. Het is van 
belang dat sprake is van eenduidigheid in de uitvoering van deze taak binnen het 
gebied waar de Raad voor de Kinderbescherming werkzaam is; dit is de provincie 
Gelderland als geheel (gevestigd in Arnhem).  

5. In kennis stellen van college van B&W in geval een verzoek tot onderzoek wordt 
ingediend bij de Raad voor de Kinderbescherming.  

6. Melder op de hoogte stellen van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn 
ondernomen.  

 

 

 

8.4 Nieuwe jeugdbescherming  
 
Methode/werkwijze 
Nieuwe jeugdbescherming is een integrale methodische aanpak van 
probleemsituaties in gezinnen waarbij de veiligheid van jongeren in gevaar is. Bij 
nieuwe jeugdbescherming werken de beschermingsorganisaties Bureau Jeugdzorg, 
William Schrikker Groep, Raad voor de Kinderbescherming Gelderland samen 
vanuit interdisciplinair gebiedsgerichte teams. Zo wordt expertise gedeeld en kan in 
de meeste gevallen één en dezelfde nieuwejeugdbeschermings)werker de  
contactpersoon blijven voor het betreffende gezin, ongeacht de vorm van hulp die 
het gezin nodig heeft en ongeacht of er sprake is van een juridische maatregel of 
niet.  
 
Doel 
Door interdisciplinair, gebiedsgericht en inhoudelijk op een nieuwe wijze samen te 
werken willen de organisaties de bescherming van jeugdigen ontschotten 
1. Door samen te werken binnen één team expertise delen;  

2. Parallel samenwerken om het gezin heen in plaats van na elkaar;  

3. Zoveel mogelijk één vaste allround nieuwe jeugdbescherming medewerker aan het 

gezin verbinden in plaats van meerdere specialisten.  

 
De samenwerkende partijen willen, wanneer de veiligheid van een kind wordt 
bedreigd of wanneer een jongere het criminele pad op gaat, samen met de lokale 
zorg, sneller en oplossingsgerichter reageren.  
 
Door versterking van de lokale zorg wil men de omvang van zware vormen van zorg 
terugdringen. Het is de bedoeling om een praktijk te vestigen waarin het 
hulpverleningsproces niet de optelsom van de processen van de organisaties is, 
maar waarbij de organisaties het proces van het gezin als uitgangspunt nemen en 
volgen .De nieuwe werkwijze zal eind 2013 beschreven worden in een handleiding 
ieuwe jeugdbescherming. Ook ligt er dan een advies  over 'verbreding' en over 
passende wijzigingen in de ondersteuningsstructuur. 
 

                                                           
11

 In principe kan iedereen melding doen bij het AMHK, een meldplicht is er op grond van de 

verplichte  meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor medewerkers van 

instellingen voor gezondheidszorg,onderwijs,kinderopvang,maatschappelijke ondersteuning, 

jeugdzorg en justitie. 
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De pilot nieuwe jeugdbescherming in de regio Achterhoek wordt vastgelegd in het transformatieplan 

Bjz Gelderland.  

 

 

8.5 Raad voor de Kinderbescherming  
De drie kerntaken van de Raad voor de Kinderbescherming zijn: bescherming, 
scheiding en omgang, en strafzaken waarin minderjarigen betrokken zijn. Daarnaast 
heeft de Raad ook een taak op andere terreinen waarbij de belangen van het kind in 
het spel zijn, zoals adoptie, het afstand doen van een kind en afstammingsvragen. 
De Raad voor de Kinderbescherming kent en werkt via protocollen. In dit kader is 
vooral het Protocol beschermingstaken 201312 relevant.  Het protocol regelt 
(samengevat) de wijze waarop en waarover de raad onderzoek doet, de wijze 
waarop hij daarover rapporteert en de rol van relevante samenwerkingspartners. 
Afspraken hierover volgen en worden in samenhang met de pilot Nieuwe 
jeugdbescherming gemaakt. 
 

  

                                                           
12

 De protocollen van de Raad voor de kinderbescherming worden o.g.v. de wet jeugd per 

01-01-2015 aangepast.. 

http://www.kinderbescherming.nl/Images/protocol-beschermingstaken-30-1-2013-tcm88-488430_tcm103-491310.pdf
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9.  Samenhang Jeugdwet, Wmo2015 en Participatiewet 
 
Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten gemeenten ervoor 
zorgen dat volwassenen met een somatische aandoening, een verstandelijke, 
lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en/of een psychiatrische aandoening kunnen 
meedoen in de samenleving. Het wetsvoorstel Wmo 2015 is een uitbreiding van de 
bestaande Wmo. Per 2015 gaan extramurale begeleiding (inclusief dagbesteding) 
en kortdurend verblijf voor volwassenen van de AWBZ over naar de Wmo. Jongeren 
die op deze vormen van ondersteuning zijn aangewezen, kunnen daarvoor vanaf 18 
jaar een beroep doen op de Wmo. De gemeente toetst en beslist welke 
ondersteuning iemand krijgt op grond van deze wet. Cliëntondersteuning valt per 1 
januari 2015 ook onder de Wmo en geldt voor alle jeugdigen, dus óók onder 18 jaar, 
en hun ouders. 
 
De Participatiewet is een nieuwe wet voor werk en inkomen. Het is een 
samenvoeging van drie oude wetten: Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wajong 
en Wet werk en bijstand (WWB). De gemeente is verantwoordelijk voor de 
uitvoering ervan. Met de wet wil de regering ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
mensen participeren in de samenleving. De meeste jongeren met een beperking 
krijgen te maken met deze wet. In het wetsvoorstel van de nieuwe Participatiewet 
staat dat de meest kwetsbare groep jongeren met een beperking vanaf 18 jaar recht 
blijft houden op een Wajong-uitkering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle 
jongeren die onvoldoende arbeidsvermogen hebben om zelfstandig in hun 
levensonderhoud te voorzien. Die verantwoordelijkheid komt voort uit de 
gemeentelijke taken op het gebied van de Participatiewet, of uit de taken op het 
gebied van de nieuwe Wmo.  
 
De Jeugdwet en Passend Onderwijs zijn het voorportaal van de Participatiewet en 
de Wmo. Deze wetten hebben als doel de jeugdigen voor te bereiden op zo 
zelfstandig mogelijke participatie in de samenleving. Dit kan zowel in de vorm van 
werk als in de vorm van maatschappelijke participatie en/of dagbesteding. 
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10.  Inzet PGB   
 
Dit hoofdstuk gaat uit van de situatie dat een cliënt een (gezins)plan heeft waarin 
staat dat hij in aanmerking komt voor een individuele voorziening. De afspraken 
over wat de cliënt zelf kan doen met behulp van zijn netwerk en welke algemene en 
collectie voorzieningen kunnen worden ingezet zijn al gemaakt. 
 
 
10.1 Keuzevrijheid 
De cliënt die recht hebben op hulp of zorg hebben een zekere mate van 
keuzevrijheid waar het gaat om bekostiging, uitvoering en aanbieder. Wanneer de 
inwoner zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat het door de gemeente 
gecontracteerde aanbod niet passend is kan hij een beroep doen op een pgb. Het 
kan daarbij gaan om de aard van de hulpvraag, waarbij godsdienstige, 
levensbeschouwelijke of culturele overwegingen ook een rol kunnen spelen.   
 
Die keuzevrijheid wordt beperkt door  de ermee samenhangende kosten, de inkoop 
overeenkomsten en  overige voorwaarden  (beleid en verordening) van de 
verstrekkende gemeente en, uiteraard het type van de hulp of zorg. 
 

 
10.2 Wat is een PGB 
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee een inwoner zelf zorg 
kan regelen. Het is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding en/of 
hulp nodig heeft en daarvoor in aanmerking komt, deze kan inkopen; het is de 
tegenhanger van zorg in natura (ZIN).  
 
 

10.3 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB 
In de jeugdwet worden drie voorwaarden beschreven waar cliënten aan moeten 
voldoen, willen zij aanspraak kunnen maken op een pgb. 
 
Dit zijn: 

1. De aanvrager moet (naar het oordeel van het College) in staat zijn een inschatting te 
kunnen maken van zijn eigen belangen. Dit mag ook worden uitbesteed aan iemand in 
zijn netwerk of een curator.  

2. De aanvrager moet kunnen aantonen dat de individuele voorziening die in natura 
geboden wordt niet passend is. Dit geldt ook voor een argumentatie rondom 
godsdienst, levensovertuiging of cultuur.  

3. Het college moet daarbij van oordeel zijn dat de geleverde kwaliteit van de diensten, 
hulpmiddelen, etc. voldoende is.  

 
 

10.4 Mogelijkheid om pgb uit te sluiten 
Gemeenten mogen in de Jeugdwet het pgb weigeren wanneer: 

 blijkt dat de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking 
van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid; 

 de cliënt niet voldoet aan de aan het pgb verbonden voorwaarden; 

 de cliënt het pgb niet of voor een ander doel gebruikt. 

 
 

10.5 Landelijke ontwikkelingen 
Het instrument ‘PGB’ ligt onder vuur. Het komt nog te vaak voor dat mensen het pgb 
niet gebruiken waarvoor het is bedoeld. Ook komt het voor dat onbetrouwbare 
bureaus PGB’s aanvragen voor mensen die hier weinig of niets van terugzien. Het 
kabinet wil meer doen om fraude met het pgb tegen te gaan. De wijzigingen in de 
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WMO2015 en de Jeugdwet zijn de volgende stap om de continuïteit van het pgb te 
garanderen. De regering wil de nadelen binnen de huidige situatie tegengaan, 
zonder de voordelen van het pgb teniet te doen. Dit kan door een lokale aanpak, 
waarbij gemeenten meer verantwoordelijkheid krijgen om het pgb-beleid af te 
stemmen op de lokale behoeften. Aanvullend hierop worden er criteria gesteld om in 
aanmerking te komen voor een pgb.  
 
Tevens wordt het trekkingsrecht ingevoerd als een manier om oneigenlijk gebruik 
van het pgb te beperken. Gemeenten maken het pgb niet meer rechtstreeks over op 
de rekening van de cliënt, maar op de rekening van de Sociale Verzekering Bank 
(SVB). De SVB betaalt uit dit budget de rekeningen die de cliënt indient voor de 
geleverde ondersteuning. Door middel van het trekkingsrecht wordt beoogt fraude 
met pgb’s tegen te gaan en daarmee de houdbaarheid van het pgb te vergroten.  
 
 
10.6 Visie op PGB en ZIN 
Vanuit de uitgangspunten in de Achterhoekse kaderstelling voor het sociaal domein 
kan de volgende visie op het inzetten van een persoonsgebonden budget dan wel 
het inzetten van Zorg in natura worden geformuleerd: 
• Het verlenen van hulp aan zorg moet adequaat en kosteneffectief de in dialoog met de 

betrokken cliënt geformuleerde hulpvraag beantwoorden;  
• Voor de verlening van hulp en zorg wordt een oplopende volgorde van inzet gehanteerd;  
• Voorafgaand aan het verlenen van zorg en hulp wordt in dialoog met de cliënt onderzocht 

en bepaald in hoeverre de benodigde hulp en zorg vanuit de eigen sociale omgeving 
geleverd kan worden; 

• Bij gebrek aan mogelijkheden in die eigen omgeving wordt onderzocht welke 
voorliggende voorzieningen beschikbaar zijn om adequaat en kosteneffectief in de 
benodigde hulp en zorg te voorzien; 

• Indien ook de voorliggende voorzieningen onvoldoende in staat blijken te zijn de 
benodigde hulp en zorg adequaat en kosteneffectief te leveren wordt de inzet van een 
PGB onderzocht. 

 
Het inzetten van een PGB in voorkomende gevallen blijft dus een wettelijke 
verplichting, maar zal pas aan de orde zijn als aan zowel de volgorde van inzet als 
aan de competentie check van de cliënt voldaan is.  
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11.  Hoe borgen we de kwaliteit? 
 
11.1 Kwaliteitseisen 
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van alle vormen 
van jeugdhulp. De gemeenten beschikken over verschillende instrumenten om een 
kwalitatief goed aanbod van jeugdhulp te organiseren. Zo kunnen gemeenten 
bijvoorbeeld middels (inkoop)contracten kwaliteitseisen stellen aan de te leveren 
diensten. Ook kan er gebruik gemaakt worden van keurmerken, klachtenregistratie 
en onderzoeken naar klanttevredenheid.  
 
In de wet zelf zijn een achttal uniforme kwaliteitseisen geregeld omdat het rijk deze 
fundamenteel acht. Deze eisen gelden dan ook voor alle vormen van jeugdhulp: 
jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen én het AMHK.  
 
 
11.2 Uniforme kwaliteitseisen: 
1. Hanteren van de norm van ‘verantwoorde hulp’

13
, inclusief de verplichting om 

geregistreerde professionals in te zetten; 
2. Gebruik maken van een familiegroepsplan of plan van aanpak als onderdeel van 

verantwoorde hulp; 
3. Zorgen voor systematische kwaliteitsbewaking door de jeugdhulpaanbieder; 
4. Zorgen voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een 

jeugdhulpaanbieder, uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen en 
jeugdreclassering; 

5. De verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; 
6. Hanteren van de meldplicht calamiteiten en geweld; 
7. Verplichting om de onafhankelijke vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn 

taak uit te oefenen. 

 
De gemeenten in de regio Achterhoek organiseren punt 1 en 2 lokaal op basis van 
regionale afspraken. De jeugdhulpaanbieders zijn verantwoordelijk voor het voldoen 
aan de eisen 3, 4, 5 en 6. Punt 7 wordt in de volgende paragraaf verder uitgewerkt. 
 
Voor bepaalde beroepsgroepen of vormen van jeugdhulp gelden aanvullende 
kwaliteitseisen. Voor de jeugd GGZ bijvoorbeeld WGBO, BOPZ en BIG, jeugd GGz 
blijft ook vallen onder Wet publieke Gezondheidszorg waarin ook kwaliteitseisen 
beschreven zijn.. Overige behandelaars zoals vrijgevestigde psychologen en 
psychiaters zijn aangesloten bij specifieke normen en eisen. Ook vallen zij onder de 
WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en zijn zij 
opgenomen in het BIG register waarbij behandelaren ook tuchtrechterlijk 
aansprakelijk zijn voor hun handelen.  

 
 

11.3 Rechtspositie cliënten 
De rechtspositie van jeugdigen en ouders is in de Jeugdwet verankerd door een 
tweetal verplichtingen, naast de hierboven genoemde kwaliteitseisen: 
 De jeugdhulpplicht: de gemeente heeft een jeugdhulpplicht met een eigen beleidsvrijheid. 

Als eerste geldt het uitgangspunt van de eigen kracht van de jeugdige en zijn ouders; het 
college is alleen gehouden een voorziening te treffen als de jeugdige en zijn ouders er op 
eigen kracht niet uit komen. Daarnaast is het de gemeente die beslist of en welke 
voorziening een jeugdige nodig heeft.  

                                                           
13

 Jeugdwet, art. 4.1.1. De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling verlenen 

verantwoorde hulp, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, 

doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële 

behoefte van de jeugdige of ouder. 
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 De volgende specifieke bepalingen zijn in de wet opgenomen: De verplichte informatie 
aan jeugdigen en ouders over de te verlenen hulp, het toestemmingsvereiste, een 
effectieve en laagdrempelige klachtenbehandeling, het realiseren van medezeggenschap 
van jeugdigen en hun ouders (cliëntenraad) en het beroep kunnen doen op een 
onafhankelijke vertrouwenspersoon.  

 
Daarnaast dient iedere instelling een eigen klachtenregeling te hebben. Zo beschrijft 
de nieuwe Jeugdwet waaraan klachtenbehandeling van de aanbieders en 
gecertificeerde instellingen moet voldoen. Klachten op het gebied van 
vrijheidsbeperkende maatregelen en verlof binnen de gesloten jeugdzorg vallen in 
een apart regime. Deze klachten worden behandeld door een onafhankelijke 
klachtencommissie die de bevoegdheid heeft om besluiten van de instelling te 
vernietigen. Deze klachtenregeling kent een beroepsmogelijkheid bij een 
beroepscommissie.  
 
De gemeente is er op grond van de nieuwe Jeugdwet voor verantwoordelijk dat 
jeugdigen en hun ouders een beroep kunnen doen op een, van de gemeente en 
zorgaanbieders, onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal de 
jeugdige of ouder terzijde staan wanneer zich problemen voordoen tussen hen en 
de zorgaanbieder. De taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon zullen 
bij verordening door de gemeenten moeten worden uitgewerkt.  
 
Het organiseren van vertrouwenswerk is opgenomen in het landelijk 
Transitiearrangement. VNG fungeert als opdrachtgever voor het vertrouwenswerk in 
ieder geval in de eerste drie jaar 2015 t/m 2017) nadat de wet in werking treed.  
 
 
11.4 Inspectie Jeugdzorg 
Voor het toezichtregime wordt aangesloten bij het vereenvoudigde kwaliteitsregime. 
In de Jeugdwet heeft de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) als taak het onderzoeken van de 
kwaliteit van de jeugdhulp in algemene zin. Daarnaast houdt zij met de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) toezicht op de naleving van de wet door de 
jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instellingen. 
 
De handhaving gaat plaatsvinden op een vergelijkbare wijze als nu de IGZ 
handhaaft. De inspecties voeren namens de ministers van VWS en VenJ een 
handhavende taak uit. Deze taak is gekoppeld aan het toezicht op de naleving en 
heeft betrekking op jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instellingen. Handhaving 
gaat over de maatregelen die de inspectie treft als de kwaliteit van jeugdhulp en de 
veiligheid van een jongere in het geding zijn. Het handhavingsbeleid is erop gericht 
om onmiddellijk en adequaat op te treden. Daarnaast wordt in de Jeugdwet een rol 
voor de Inspectie Veiligheid en Justitie opgenomen voor het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen.  
 
 
11.5 Aanvullende kwaliteitseisen 
Naast de wettelijk kwaliteitseisen zoals beschreven in 5.4 en 5.5 worden in de 
huidige situatie vaak nog aanvullende kwaliteitseisen gesteld aan instellingen voor 
jeugd en opvoedhulp, bijvoorbeeld een HKZ-certificering14 of verplicht 
klanttevredenheidsonderzoek.  
 
HKZ is een pakket van eisen en normen waarmee zorginstellingen hun processen 
kunnen inrichten om zo optimaal mogelijk kwaliteit te leveren. Het ‘continue 

                                                           
14

 HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.  
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verbeterproces’ (plan – do – check- act), maar ook cliëntveiligheid en 
cliëntervaringen staan hierbij centraal. Er vinden zowel interne als externe 
(onafhankelijke) audits plaats. Er worden audits gedaan op alle vormen van 
jeugdhulp binnen een periode van 3 jaar. De resultaten van de metingen kunnen 
leiden tot concrete verbeteracties en/of bijstelling van het bestaande beleid van de 
instelling. Kritische verbeterpunten dienen altijd direct opgelost te worden. De 
externe auditcommissie ziet er op toe dat deze kritische verbeterpunten snel worden 
uitgevoerd.  
 
Het klanttevredenheidsonderzoek is vaak onderdeel van de HKZ-certificering. 
Daarnaast is het advies dat jeugdzorginstellingen periodiek hun eigen 
klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren en de uitkomsten gebruiken voor 
verbeteringen. Signalen van jongeren, (pleeg)ouders en cliëntvertegenwoordigers 
zijn onmisbaar om zicht te houden op de kwaliteit van hulpverlening. Het zijn 
concrete ervaringen die tellen. Op basis daarvan kan de gemeenten niet alleen 
bepalen dat er eventueel aanvullende kwaliteitseisen nodig zijn, of ander 
inkoopbeleid moet voeren.  
 
De gemeenten in de regio Achterhoek eisen aanvullend op de wettelijke 
kwaliteitseisen HKZ-certificering en klanttevredenheidsonderzoek. 
 
 
11.6 Deskundigheid bij de toegang 
Het tijdig onderkennen van (kinderpsychiatrische) problematiek vereist specifieke 
deskundigheid. Zonder deze deskundigheid, lees: een nauwkeurige screening, loopt 
men het risico bepaalde problemen niet of niet tijdig te onderkennen. Daarnaast 
bepaalt dit aspect in grote mate welke vorm van hulp ingezet dient te worden. Het is 
overbodig om te vermelden dat dit grote invloed kan hebben op de kwaliteit en 
effectiviteit van hulpverlening.  
 
Medewerkers die gaan over de toegang tot jeugdhulp (o.a. screening), dienen 
deskundig en daartoe opgeleid te zijn. Met name het aspect ‘ervaring’ binnen 
kinder- en jeugdpsychiatrie is hierbij bepalend. Er valt te denken aan een zeer 
ervaren psycholoog, gedragswetenschapper, SPV’er (sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige)  
 
 
11.7 Rechtsbescherming klanten en kwaliteitsborging binnen het gemeentelijk 
proces 
De gemeente is straks verantwoordelijk voor het treffen van een individuele 
voorziening op het gebied van jeugdhulp als ouders en het netwerk het probleem 
zelf niet kunnen oplossen. Dit is vergelijkbaar met de Wmo (kanteling). Ook zal de 
gemeente deskundige toeleiding naar hulp moeten garanderen en zal zij moeten 
bepalen welke jeugdhulp nodig c.q. passend is.  
 
Binnen dit proces wordt een goed registratiesysteem zeer belangrijk (meldingen). 
Hierbij behoeft ook de rechtsbescherming van klanten de nodige aandacht. Omdat 
een melding niet automatisch leidt tot een ‘aanvraag’ en een consulent van mening 
kan zijn dat de cliënt het probleem op eigen kracht kan oplossen, heeft de klant in 
dit voortraject weinig tot geen rechtsbescherming.  
 
Jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instellingen zijn verplicht te voldoen aan 
systematische kwaliteitsbewaking, beheersing en verbetering. Het college is straks 
verantwoordelijk voor het verstrekken van een eventuele individuele ‘voorziening’ op 
het gebied van jeugdhulp. De hulp dient passend te zijn en de juiste procedures 
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dienen doorlopen te worden als het gaat om een toekenning/afwijzing. Om zicht te 
krijgen op een rechtsmatige en doelmatige uitvoering, is het wenselijk dat er interne 
kwaliteitscontroles worden uitgevoerd.  
 


