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Voorwoord 

Voor u ligt de nota van Inrichting. Dit stuk heeft als doel duidelijkheid te geven hoe de gemeenten in 

de regio Rivierenland lokaal en regionaal de inrichting van en de toeleiding tot de zorgtaken vanuit de 

decentralisaties Wmo en Jeugd gaan uitvoeren. De nota van Inrichting vormt de legitimatie van de 

regionale projectgroep Wmo/Jeugd voor de verdere stappen, die na besluitvorming worden opgepakt. 
De regionale projectstructuur is opgesplitst in een deel Wmo/Jeugd en een ander deel 

Participatie/RIW. Daarom is deze nota afgebakend en alleen gericht op de gedecentraliseerde 

zorgtaken vanuit Wmo/Jeugd. Participatie/RIW komt zijdelings aan de orde en valt buiten de reikwijdte 

van deze notitie. Punt van aandacht is om deze drie transities en dus de uitkomsten van deze nota in 

samenhang op te pakken en alert te zijn en blijven op de verbinding Wmo-Jeugd-Participatie.  

 

Inleiding 

De nota van Inrichting beschrijft hoe we als 10 samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland 

de inrichting van de gedecentraliseerde zorgtaken op het gebied van de Wmo/Jeugd in de periode tot 

1 januari 2015 gaan voorbereiden en na 1 januari 2015 gaan uitvoeren. In de contourennota
1 
zijn 

negen ontwikkelopgaven geformuleerd die richting geven aan de uitwerking en inrichting van het 

sociaal domein. De nota geeft invulling aan de inrichtingsopgave voor het sociale domein. Op basis 

van de inhoud en na politieke besluitvorming in alle regiogemeenten kan het sociaal domein verder 

ingericht worden. De beslis- en ontwikkelpunten worden uitgewerkt en de inrichting wordt voorbereid 

en uitgevoerd zodat de regiogemeenten er klaar voor zijn om per 1 januari 2015 de 

gedecentraliseerde zorgtaken uit te kunnen voeren.  
De regionale projectgroep Inrichting stond voor de uitdaging antwoord te geven op de vraag hoe we 

als 10 regiogemeenten de uitvoering van de Wmo- en Jeugdtaken gaan inrichten. Vanuit praktisch 

oogpunt is ervoor gekozen om de nota te verdelen in de volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoe organiseren we de sociale omgeving en de basishulp? 

2. Hoe organiseren we het regionale expert netwerk? 

3. Welke gezamenlijke principes hanteren we voor de toegang tot specialistische hulp? 

4. Hoe organiseren we de aanpak van multiproblematiek? 

5. Hoe brengen we regionaal de ondersteuningstaken onder? 

6. Hoe organiseren we de samenwerking met de zorgverzekeraars/kantoren en met de 

verwijzers? 

7. Hoe organiseren we de verbinding met het passend onderwijs? 

Elk hoofdstuk gaat inhoudelijk in op de betreffende onderzoeksvraag en sluit af met een aantal 

beslispunten (1 t/m 8) en ontwikkelopgaven (A t/m L). Ontwikkelopgaven zijn onderwerpen die we na 

vaststelling van de nota in een werkplanning zetten en nog uitwerken. We hebben onderscheid 

gemaakt in beslispunten en ontwikkelopgaven, die betrekking hebben op het lokale niveau 

(gemeenten, aangegeven in blauw) en het regionale niveau (in het groen). Sommige 

ontwikkelopgaven komen uit de eerder vastgestelde Contourennota. De ontwikkelopgaven worden 

nog verder uitgewerkt in een werkagenda die separaat ter besluitvorming aan de colleges wordt 

aangeboden. 

 

 

                                                      
 
1
 Zie de Nota Contouren voor een sociaal Rivierenland: de samenredzame samenleving, najaar 2013. 
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1 Hoe organiseren we de sociale omgeving en de basishulp? 

1.1 De lokale infrastructuur 

De rol van gemeenten is cruciaal bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Om de ondersteuning 

zo licht mogelijk en dicht bij de mensen te houden moet worden geïnvesteerd in een stevige sociale 

infrastructuur op lokaal niveau. De individuele gemeenten beslissen zelf hoe deze infrastructuur wordt 

vormgegeven. 

We beschrijven in dit hoofdstuk waaraan de lokale sociale infrastructuur tenminste moet voldoen, 

zodat er tussen de samenwerkende gemeenten consensus ontstaat over het basisniveau aan lokale 

zorg dat in elke gemeente wordt ingezet. Deze consensus is belangrijk voor de solidariteit en 

vertrouwen tussen gemeenten, biedt duidelijkheid over verwachtingen en maakt het makkelijker om te 

komen tot gezamenlijke (inkoop)afspraken op regionaal niveau. 

 
1.2 Preventie en (informele) hulp en laagdrempelige ondersteuning 

De gemeente:  

 Bevordert preventie en stimuleert informele hulp en ondersteuning. De gemeente zorgt er voor dat 

de sociale omgeving goed is ingericht zodat er niet meer vragen dan nodig bij het gebiedsteam
2 

terecht komen. Dit betekent o.a. dat de ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers goed is 

geregeld. Verschillende functies zijn belegd bij een brede welzijnsorganisatie of organisaties die 

vrijwillige hulpverlening bieden. Burgerinitiatieven worden ondersteund en gestimuleerd. 

 Biedt laagdrempelige hulp, zo licht en kort mogelijk. Gemeenten hebben de plicht om algemene 

maatregelen te treffen om de zelfredzaamheid en participatie van haar burgers te versterken. Met 

een goed werkend algemeen voorzieningen niveau neemt de druk op maatwerkvoorzieningen en 

de gebiedsteams af. De individuele gemeenten zijn vrij om een eigen invulling te geven aan hun 

algemene voorzieningen, mits deze toereikend zijn en van voldoende kwaliteit. 

 

1. Beslispunt (lokaal): 

Elke gemeente heeft per 1 januari 2015 een kwalitatief goed en kwantitatief voldoende pakket van 

preventieve en algemene voorzieningen (nulde en eerste lijn op orde) 

 
1.3 Portaal is de toegangspoort voor ondersteuning op alle levensgebieden 

Voor de inrichting en organisatie van de toegang tot ondersteuning is de wettelijke opgave leidend. In 

bijlage 1 staat beschreven wat de wettelijk kaders zijn voor de Jeugd en de Wmo.  
Op dit moment is de toegang tot zorg over verschillende indicatieorganen verdeeld. Deze 

versnippering is niet wenselijk. Iedere gemeente organiseert daarom een eenduidige toegang, het 

Portaal, waar de burger terecht kan voor vragen en problemen op alle negen levensgebieden (= 

ontwikkelopgave uit de Contourennota). In het Portaal zijn de transities vanuit de Wmo, Jeugd en 

Participatie geïntegreerd. In het Portaal worden de volgende taken uitgevoerd: informatie en advies, 

signalering, vraagverheldering, toeleiding, levering van kortdurende hulp en ondersteuning en als 

laatste coördineren, monitoren en evalueren. 

 

Het doel van het Portaal is om burgers zoveel mogelijk zelf te laten organiseren en uit te laten voeren 

in de nulde lijn. De nulde lijn wordt hierdoor versterkt. Dit om duurdere voorzieningen in de eerste en 

tweede lijn terug te dringen. 

 

 

 

                                                      
 
2
 Gemeenten kennen vele termen voor het gebiedsteam: kernpunten, sociale wijkteams, buurtteams 

etc. Vanuit praktisch oogpunt kiezen wij in deze nota voor deze verzamelterm. Voor meer informatie 
over het gebiedsteam, zie paragraaf 1.4. 
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Het onderzoek: Keukentafelgesprek 

Nadat een burger een melding heeft gedaan, volgt het keukentafelgesprek. Dit gesprek kan overal 

plaatsvinden, ook bij de mensen thuis. Dit gesprek is een breed georiënteerd overleg (gericht op de 

negen levensgebieden) en heeft als uitkomst het opstellen van een plan 

 

Zo veel mogelijk indicatievrij 
Uitgangspunt is dat de toeleiding tot lichte zorg/algemene ondersteuning zoveel mogelijk zonder 

indicatie plaatsvindt. Professionals hebben de vrijheid en het mandaat om voor deze vormen van 

ondersteuning een passende oplossing te zorgen. Indicaties worden alleen toegepast als dat wettelijk 

bepaald is en/of het een maatwerkvoorziening betreft.  

 

Vraaggerichte klantbenadering 

Door samenhang te creëren in de voorzieningen ontstaat er een integraal aanbod, specifiek 

toegesneden op de situatie van de burger. Of het nu om schuldenproblematiek, 

eenzaamheidsbeleving, opvoedings-, mobiliteitsproblemen  of andere zaken gaat, de oplossing dient 

integraal gevonden te worden. Het gaat dus om maatwerk; elke burger is uniek. Om dit succesvol te 

laten zijn is casusregie en goede monitoring van de resultaten van belang. 

 
1.4 Gebiedsteams 

Een gebiedsteam bestaat uit professionals met een brede blik, een erop-af-mentaliteit en hebben 

deels ook specifieke deskundigheid op bepaalde doelgroepen of beperkingen (bijvoorbeeld Jeugdzorg 

of dementie). De samenstelling van een gebiedsteam kan per gemeente verschillen. De rol van het 

gebiedsteam is niet onbegrensd. Als het gaat om consultatie en advies dan kan het gebiedsteam 

terecht bij het Regionaal Expert Netwerk (zie hoofdstuk 2). Bij complexe of zeer specifieke 

problematiek kan de aanpak opgeschaald worden naar de specialist (zie hoofdstuk 3) of een regionaal 

actieteam (zie hoofdstuk 4). 

De gebiedsteams nemen een centrale positie in binnen het Portaal (zie figuur 4 in de Contourennota). 

De professionals in dit team werken nauw samen en hebben korte lijnen met signaleringspartners 

zoals scholen, huisartsen, wijkverpleging. Via het gebiedsteam vindt het gesprek plaats waarin de 

vraag van de burger wordt verhelderd en waarin samen met de hulpvrager een plan wordt opgesteld 

met oplossingsrichtingen binnen het eigen netwerk of via algemene voorzieningen die zonder indicatie 

toegankelijk zijn. Bij een aanvraag voor een aanvullende maatwerkvoorziening geeft de professional 

een zwaarwegend advies af. Voor de jeugd- en gezinswerker in het gebiedsteam is er vanaf medio 

2014 een scholingsaanbod beschikbaar (conform memo Programmaraad Zelfredzaam 13 februari 

2014). 

 
1.5 Uitgangspunten gebiedsteams   

De gebiedsteams werken volgens de volgende uitgangspunten: 

 Casusregie: één vaste begeleider per huishouden
3
 

 Thuis en dichtbij huis helpen 

 Zelfstandigheid bevorderen 

 Samenwerken met specialisten indien nodig 

 Zorgen voor de veiligheid  

 Eén huishouden, één plan, één casusregisseur 

 De onafhankelijkheid van de toeleiding naar specialistische zorg is gewaarborgd 

 

1.6 Taken gebiedsteams 

 Signaleren problemen  

 Voeren van het keukentafelgesprek (vraagverheldering) 

 Stellen samen met de burger het ondersteuningsplan op 

                                                      
 
3
 Dit kan een eenpersoons of een meerderpersoonshuishouden zijn. 
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 Bieden kortdurende ondersteuning 

 Benoemen de casusregisseur 

 Volgen het proces (vinger aan de pols) 

 Schalen de ondersteuning op en af (daar waar nodig of waar dat mogelijk is)  

 Leggen verbindingen met en stemmen af met andere betrokken partijen (indien de situatie 

daarom vraagt).  

 

2. Beslispunt (lokaal): 

Elke gemeente ontwikkelt gebiedsteams die voldoen aan de hierboven beschreven uitgangspunten 

en taakomschrijving. 

 

A. Ontwikkelopgave (regionaal):  

1. Ontwikkelen van een gezamenlijke methodiek voor vraagverheldering. 

2. Doorontwikkelen van het competentieprofiel voor de jeugd- en gezinswerker en dit verbreden 

naar het totale sociale domein, zodat het gebruikt kan worden voor alle professionals in het 

gebiedsteam (conform memo Programmaraad Zelfredzaam 13 februari 2014).   
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2 Hoe organiseren we het Regionale Expert Netwerk? 

In de contourennota is als ontwikkelopgave opgenomen dat we regionale specialistische expertise 

gaan organiseren, die lokaal beschikbaar en oproepbaar is bij ingewikkelde vraagstukken. Het 

Regionaal Expert Netwerk is hiervan de uitkomst.  

 
2.1 Het Regionale Expert Netwerk (hierna te noemen: REN) 

Het REN is een hulplijn voor consultatie en advies van specialisten aan de gebiedsteams met als doel 

betere zorg tegen minder kosten. Door meer in te zetten op het versterken van de eigen kracht en het 

informele netwerk van burgers en meer ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gebiedsteams en de 

eerstelijn te bieden, wordt de instroom in de tweedelijnszorg (specialistische zorg) verminderd. Van de 

professionals in de gebiedsteams wordt verwacht dat zij in staat zijn om meer zelf af te handelen. 

Daarom is het nodig dat de gebiedsteams goed toegerust zijn. De teams kunnen een hulplijn 

inschakelen in de vorm van het REN. In het REN is specialistische expertise aanwezig die ingezet kan 

worden voor consultatie en advies.  

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel zijn aangesloten bij centrumgemeente Den Bosch. Zij 

kunnen expertise inschakelen bij het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) m.b.t. OGGZ, 

MO en Verslavingszorg. West Maas en Waal zal niet exclusief gebruik maken van het REN 

Rivierenland, maar richt de aandacht ook op regio Nijmegen. 

 
2.2 Taken REN 

Vanaf 2015 kan het REN in eerste instantie alleen door de professional in het gebiedsteam 

ingeschakeld worden voor vraaggerichte consultatie en advies. Dit kan rechtstreeks aan de 

professionals geboden worden of samen met de professional in het huishouden. Het REN neemt niet 

over, maar ondersteunt en geeft adviezen aan professionals om het zelf te kunnen doen. 

 
2.3 Specialistische expertise in het REN 

Het REN is geen netwerk van organisaties, maar een netwerk van de volgende specialisten/functies
4:
  

 Jeugdarts 

 Psycholoog 

 Psychiater 

 Geriater 

 Verpleeghuisarts 

 Orthopedagoog 

 LVB-specialist (Licht Verstandelijke Beperking) 

 Verslavingszorgdeskundige 

 Deskundigheid gedwongen kader (veiligheid, jeugdbescherming, jeugdreclassering) 

 

2.4 Afspraken en voorwaarden structuur REN  

 Er komt in regio Rivierenland één REN. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel sluiten voor 

OGGZ/MO aan bij centrumgemeente Den Bosch. 

 Het REN is geen netwerk met standaard overleggen, meerdere professionals komen alleen bij 

elkaar als de casuïstiek dat nodig heeft. 

 Het REN komt naar het huishouden toe (als de professional daarom vraagt maar neemt niet 

over) 

 Het gebiedsteam kan terecht bij vaste gezichten, waarmee ze korte lijnen hebben. Elkaar 

kennen is een voorwaarde voor vertrouwen. 

  

 

                                                      
 
4
 In sommige gemeenten zijn sommige functies al vertegenwoordigd in het gebiedsteam. 
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3. Beslispunt (regionaal): 

Organiseren van één REN voor de regio Rivierenland volgens hierboven genoemde 

taakomschrijving, afspraken en voorwaarden voor de structuur. 

 

B. Ontwikkelopgaven (regionaal): 
1. Regionaal afspraken maken over de taken die lokaal opgelost worden in de gebiedsteams en 

wanneer opgeschaald wordt naar het REN.  

2. Er wordt in 2014 een Programma van Eisen gemaakt voor het REN met daarin o.a. afspraken 

over: 

1. bereikbaarheid 

2. doorlooptijden 

3. kwaliteit 

4. welke specialistische functies als eerste worden toegevoegd 

3. In 2015 wordt onderzocht of het REN uitgebreid moet worden met meer expertise. Dit is 

afhankelijk van: 

 de behoefte van professionals (b.v. huisartsen en onderwijs) 

 ervaringen in de praktijk 

 de regierol van de gebiedsteams in de verwijzing naar specialistische zorg 

 financiële consequenties 
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3 Welke gezamenlijke principes hanteren we voor de toegang tot 
specialistische hulp? 

De inzet van gebiedsteams en het versterken van competenties van professionals in de eerste lijn 

moeten ervoor zorgen dat er minder instroom is in de specialistische zorg. In dit hoofdstuk beschrijven 

we hoe specialistische zorg verantwoord ingezet kan worden. 

 

3.1 Specialistische zorg 

Specialistische zorg vanuit Jeugd en Wmo omvat de volgende taken: 

Jeugd (zie nota Sturing en bekostiging) Wmo (zie de nota Sturing en Bekostiging) 

 Jeugd-GGZ (zowel AWBZ als 
Zorgverzekeringswet, inclusief gesloten 
Jeugd-GGZ); 

 Jeugd VB; de zorg voor verstandelijk 
beperkten (AWBZ, met uitzondering van 
verblijfszorg voor vb-jeugdigen die een leven 
lang intensieve 24-uurs zorg nodig hebben, 
overeenkomstig het wetsvoorstel 
Langdurige zorg); 

 Begeleiding, Persoonlijke verzorging en het 
bijbehorende Kortdurende verblijf voor alle 
grondslagen voor jeugdigen. 

 Ambulante zorg 

 Jeugdbescherming 

 Jeugdreclassering 

 AMHK 

 Kindertelefoon 

 Pleegzorg 

 Semi-residentiële zorg (behandelcentra en 
dagbesteding) 

 Residentiële zorg voor alle jeugdigen (= 24 
uurs opvang) 

 Crisis  

 Jeugdzorg Plus (= justitiële gesloten 
Jeugdzorg 

 Crisisdienst
*)
  

 Kortdurend verblijf 

 Begeleiding groep / vervoer 

 Begeleiding individueel 

 Persoonlijke verzorging (begeleiding) 
 

 

*  De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vallen i.t.t. de overige regiogemeenten voor de OGGZ en 

MO onder de centrumgemeente Den Bosch. 

 

3.2 Specialistische zorg vereist een indicatie/verwijzing 

Specialistische zorg is niet vrij toegankelijk. Dit betekent dat daarvoor een verwijzing/indicatie nodig is. 

De volgende partijen kunnen deze verwijzing/indicatie afgeven: 

 Gebiedsteam/Gemeente (voor de vrijwillige Jeugdzorg en de specialistische vormen van de 
Wmo) 

 Jeugdartsen (voor de vrijwillige Jeugdzorg) 

 Huisartsen (voor de vrijwillige Jeugdzorg) 

 Medisch specialisten (voor onderlinge verwijzing) 

 Gedwongen kader: rechters, gezinsvoogden, gecertificeerde instellingen 
In hoofdstuk 6 gaan we hier uitgebreider op in.  

 

3.3 Uitgangspunten en voorwaarden aan inzet van specialistische zorg 

 Onafhankelijkheid van de indicatiestelling op basis van het 4-ogenprincipe 

 Eén huishouden, één plan, één casusregisseur geldt ook voor de specialistische zorg. Het 

ondersteuningsplan vormt de basis voor inzet van specialistische zorg. Hierin staan de vragen 

en doelstellingen beschreven en de specialist sluit hierop aan en gaat hier direct aan de slag 
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 Specialist en burger zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van het resultaat  

 Casusregie blijft in principe bij het gebiedsteam liggen. Er is altijd een warme overdracht van 
en naar de specialistische zorg.  

 Gemeenten organiseren de doorzettingsmacht bij stagnatie van de hulpverlening bij complexe 
en/of multi-problematiek 

 Bij twijfel over de juiste aanpak kan er door het gebiedsteam advies of consultatie via het REN 
gevraagd worden 

 De specialist schaalt waar mogelijk zo snel mogelijk af 

 Bij instroom in specialistische zorg kijkt de specialist meteen naar het moment van uitstroom. 
 

4. Beslispunt (regionaal): 

In te stemmen met hierboven genoemde voorwaarden en uitgangspunten voor specialistische zorg. 

 

C. Ontwikkelopgaven (regionaal): 
1. Onderzoeken of het zorgproces geüniformeerd kan worden op het gebied van: 

 integrale intake 

 gebruik van instrumenten (signaleringsinstrumenten, zelfredzaamheidsmatrix) 

 een beslisboom 

 wachttijden en doorlooptijden 

 evaluatiemomenten 

 contract tussen burger en specialist 

 een garantieperiode na afsluiting van het zorgtraject 

 privacy afspraken 

 klachtenprocedure en vertrouwenspersoon 
Tevens moeten afspraken worden gemaakt onder welke voorwaarden een specialist een 
aanvraag mag weigeren. 
 

2. Onderzoeken van de mogelijkheden om bureaucratie (nodeloze verantwoording en regeldruk) te 
verminderen. Aan zorgaanbieders wordt gevraagd om aan te geven of/waar/hoe onnodige regels 
en bureaucratie kunnen worden geschrapt.  
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4 Hoe organiseren we de aanpak van multiproblematiek? 

4.1 Definitie multiproblematiek 

Er is behoefte aan meer eenduidigheid en duidelijkheid over het begrip multiproblematiek. 

Daarom kiezen we ervoor om multiproblematiek als volgt te definiëren: 

Een burger ervaart op meer dan twee levensgebieden problemen en er is sprake van meerdere 

van de volgende aanvullende kenmerken: 

 De eigen regie om problemen op te lossen ontbreekt 

 Een eigen(ondersteunend)netwerk ontbreekt 

 Er is een gebrek aan probleeminzicht, dan wel het vermogen om een hulpvraag te 

formuleren 

 Er is sprake van zorgmijdend gedrag of juist extreme zorgafhankelijkheid 

 De zorg vindt de doelgroep eerder dan andersom 

 De problemen zijn langdurig en er is vaak sprake van een stapeling van problemen 

 Problemen kunnen voor het grootste deel niet opgelost worden binnen de nulde lijn. 

 

Multiproblematiek kan complex en minder complex zijn. Het is complex als er sprake is van:  

 stagnatie binnen de samenwerking in een gebiedsteam 

 als dwang en drang een rol spelen 

 als er doorzettingsmacht nodig is 

 wettelijke en financiële besluiten genomen moeten worden. 

 

5. Beslispunt (regionaal): 

De regio hanteert bovengenoemde definitie van multiproblematiek. 

 

4.2 Multiproblematiek in gemeenten 

Het is de keuze van elke gemeente om zorg voor multiproblematiek onder te brengen in de 

gebiedsteams of hiervoor een separaat team samen te stellen. Het gaat dan vooral om het signaleren 

van multiproblem situaties, preventief handelen en interventies plegen op de minder complexe 

multiproblematiek volgens het model één huishouden, één plan en één casusregisseur. 

 
4.3 Inzet van ketenregisseurs en regionaal actieteam 

Op lokaal niveau zal het niet altijd mogelijk zijn om al dan niet met inzet van het REN de complexe 

multiproblem casussen op te pakken en op te lossen. Bovendien moeten we voorkomen dat er te veel 

casussen opgeschaald worden naar de instellingen in de tweede lijn. 

Daarom stellen we voor om ketenregisseurs aan te stellen die lokaal ingezet kunnen worden. Deze 

ketenregisseur kan een regionaal actieteam inzetten. Dit regionaal actieteam bestaat uit een 

coördinator van het Veiligheidshuis, Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ), Iriszorg en RIBW
5
. De 

ketenregisseur is verantwoordelijk voor het op- en afschalen van zorg. Om dit goed te regelen is een 

op- en afschalingsmodel nodig. Deze moet nog ontwikkeld worden.  

 

6. Beslispunt (regionaal): 

Voor de aanpak van complexe multiproblematiek, die niet lokaal kunnen worden opgepakt, worden 

regionaal ketenregisseurs aangesteld. 

 

D. Ontwikkelopgaven (regionaal): 

                                                      
 
5
 Aandachtspunt: De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel hebben gekozen om voor Wmo 

(OGGZ/MO) aan te sluiten bij het CvTB vanuit centrumgemeente Den Bosch en niet het MBZ. Voor 
Jeugd en Veiligheid vallen deze gemeenten wel onder de regio Rivierenland en dus het 
Veiligheidshuis. Met deze situatie moet rekening gehouden worden. 
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1. Uitwerken hoe en wanneer deze ketenregisseurs lokaal ingezet worden en waar ze 

ondergebracht worden.  

2. Ontwikkelen van een (de)escaltiemodel. 

 

4.4 Regionaal registratiesysteem en monitoring 

Om de aanpak multiproblematiek integraal op te pakken dient er één registratiesysteem te komen dat 

zowel op regionaal niveau als binnen elke gemeente gebruikt wordt (ook binnen de gebiedsteams).  

 

De inhoudelijke ambitie van de aanpak multiproblematiek moet vertaald worden naar meetbare doelen 

en duidelijke indicatoren. Hiervoor sluiten we aan bij de huidige OGGZ-monitor waarin o.a. de 

volgende indicatoren zijn opgenomen: 

 aantal ontruimingen; 

 aantal zwerfjongeren via lokale zorgstructuur terug naar de eigen sociale omgeving; 

 aantal casussen dat van uit de lokale zorgnetwerken wordt opgeschaald naar MBZ. 

Deze monitor dient uitgebreid te worden met informatie over de afschaling van de tweede lijn naar de 

eerste en nulde lijn en over dreigende huisuitzettingen die zijn voorkomen. 

 

E. Ontwikkelopgaven (regionaal): 

1. Ontwikkel een regionaal registratie- en monitoringsysteem binnen een haalbare realisatiedatum.  

2. De werkgroep Informatievoorziening levert een plan van aanpak op voor de benodigde 

informatievoorziening met de focus op 2015 (in juni 2014 ter besluitvorming in colleges). 

 
4.5 Privacyconvenant 

Een van de knelpunten in de samenwerking op het gebied multiproblematiek is het delen van 

informatie tussen verschillende instanties. Het is van belang dat de gebiedsteams informatie kunnen 

delen. Privacy in relatie tot ‘één huishouden-één plan- één casusregisseur’ vraagt aandacht. Het 

betreft niet één individu waarover ketenpartners informatie uitwisselen, maar meerdere gezinsleden 

van verschillende leeftijden (meerderjarig en minderjarig).  

 

F. Ontwikkelopgave (regionaal): 

Ontwikkel een privacyconvenant.  

 
4.6 Verbindingen met uitvoeringsprogramma OGGZ/MO 

Onlangs is de regiovisie OGGZ/MO opgesteld. Deze visie wordt op dit moment vertaald naar een 

uitvoeringsprogramma met als doel om maatschappelijke uitsluiting en dakloosheid tegen te gaan. Dit 

programma moet naadloos aansluiten bij de aanpak multiproblematiek, met name waar het gaat om 

het neerzetten van goed functionerende lokale en regionale structuren met een helder (de)escalatie 

model. 

 

G. Ontwikkelopgave (regionaal): 
Verbinden van de transitieopgave in het sociale domein met het uitvoeringsprogramma OGGZ/MO. 

 
4.7 Verbindingen met Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) 

Vanaf 2015 worden alle gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor de organisatie van een 

bovenlokaal Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). In het AMHK 

worden functies/taken van het Steunpunt Huiselijk geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK) samengevoegd. De samenvoeging moet leiden tot: 

 één duidelijk herkenbaar en toegankelijk meldpunt voor burgers en professionals voor 
(vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling  

 meer samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Het doel van het AMHK is het geven van advies en informatie aan melders en burgers en het doen 

van onderzoek om te kijken of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld.  
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Met vaststelling van de Contourennota is besloten om in regio Rivierenland het AMHK vorm te geven 

op het niveau van de Veiligheidsregio. Inmiddels zijn beleidsdocumenten vastgesteld die richting 

geven aan de taken en inrichting van het AMHK. Deze kaders zijn opgenomen in een Functioneel 

Programma van Eisen (FPvE), dat ter besluitvorming is voorgelegd aan de colleges. 

 

H. Ontwikkelopgave (regionaal): 

Concretiseren van de kwaliteitseisen van het FPvE in een Programma van Eisen (PvE) (juni 2014) en 

een implementatieplan (juli 2014).  

 

4.8 Verbinding met SAVE teams 

Kinderen en jeugdigen hebben het recht in veiligheid te leven, zich op een gezonde manier te 

ontwikkelen en actief deel te nemen aan de samenleving. De nieuw te vormen SAVE-teams (= 

Samenwerken aan Veiligheid) worden ingezet om dit recht te bewaken.  

In een SAVE-team wordt expertise over de bedreigde ontwikkeling van kinderen en, 

kindermishandeling, crisisinterventie, jeugdbescherming en jeugdreclassering in één team 

samengebracht.  

Een lokaal gebiedsteam kan een SAVE-team betrekken wanneer de grens van wat nog met vrijwillige 

hulp kan worden bereikt, overschreden dreigt te worden. Het gaat dan om situaties waarin de 

veiligheid van kinderen bedreigd wordt of om jongeren die afglijden in de criminaliteit. 

Een SAVE-team biedt: 

 expertise op het gebied van drang en dwang; de jeugdbescherming in de breedste zin van het 

woord 

 consultatie en advies aan professionals in de eerste lijn zoals de gebiedsteams, huisartsen en 

basisvoorzieningen zoals het onderwijs, de kinderopvang, peuterspeelzalen etc 

 participerend consult aan professionals: de SAVE-medewerker gaat dan daadwerkelijk mee naar 

het gezin en coacht de professional zodanig dat deze zelf verder kan. 

 een werkwijze volgens een specifieke, vastgelegde methodiek en volgens kwaliteitseisen, 

gewaarborgd door het normenkader en de Jeugdwet.  

 meldpunt (crisis) 

 
De toekomstige SAVE-teams gaan nauw samenwerken met het Meldpunt Bijzondere Zorg (en 

veiligheidshuis), het AMHK en de Raad voor de Kinderbescherming. 

 

4.9 Verbinding met de Raad voor de Kinderbescherming 

De Raad voor de Kinderbescherming (hierna te noemen: RvdK) is een landelijk werkende organisatie. 

De financiering van de RvdK blijft rechtstreeks vallen onder het Ministerie van V&J en wordt niet 

gedecentraliseerd naar de gemeenten. De RvdK behoudt zijn wettelijke bevoegdheid tot het vragen 

van beschermingsmaatregelen bij de rechter. De gemeente en de RvdK hebben taken en rollen die 

nauw op elkaar aansluiten. 

Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn maatregelen die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt 

als een gezonde en veilige ontwikkeling van een jeugdige wordt bedreigd en ouders vrijwillige hulp 

niet kunnen of willen aanvaarden. De rechter dient van de RvdK een gemotiveerd verzoek te 

ontvangen en hierover een besluit te nemen (een “rekest”). Wanneer de RvdK wordt ingeschakeld, 

doet de RvdK een eigen onderzoek naar de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel. In de 

huidige situatie heeft in feite alleen Bureau Jeugdzorg de bevoegdheid om de RvdK te vragen een 

dergelijk onderzoek te doen. In de nieuwe Jeugdwet krijgen de gemeenten (het college) ook die 

bevoegdheid, naast de gecertificeerde instelling en het Advies Meldpunt Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling (AMHK). Daarnaast kan het college rechtstreeks verzoeken indienen bij de 

rechter.  

In de bijlage 2 worden de toekomstige procestappen in jeugdbescherming en jeugdreclassering 

omschreven.  
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De gemeente bepaalt wie de bevoegdheid krijgt voor het indienen van verzoeken tot onderzoek bij de 

RvdK. De gemeente kan kiezen om deze bevoegdheid te beleggen bij: 

1. Het college (gebiedsteam)  

2. Een jeugdhulpaanbieder 

3. Een gecertificeerde instelling 

4. Het AMHK. 

 

Het opstellen en voldoende gemotiveerd indienen van verzoeken tot onderzoek bij de RvdK vereist 

grondige kennis en deskundigheid. Gemeenten hebben die kennis en deskundigheid niet in huis. De 

professionals die bij de gecertificeerde instelling werken wel. Het is daarom efficiënt wanneer de 

colleges hun bevoegdheid voor het aanvragen van onderzoeken mandateren aan de gecertificeerde 

instelling. 

Gemeenten en de RvdK dienen de wijze van samenwerking vast te leggen in een protocol.  

 

7. Beslispunten (regionaal): 

1. Gemeenten mandateren hun bevoegdheid tot het indienen van verzoeken tot onderzoek bij de 

RvdK aan de SAVE-teams. 

2. Gemeenten en de RvdK leggen de wijze van samenwerking en afstemming in een protocol vast. 
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5 Hoe brengen we regionaal de ondersteuningstaken onder? 

In het sociaal domein worden een aantal taken regionaal ingekocht en georganiseerd. Regionaal 

moeten afspraken gemaakt worden waar de ondersteuningstaken na 1 januari 2015 ondergebracht 

worden. Besluitvorming over de nota Solidariteit moet nog plaatsvinden. Als de gemeenten in 

Rivierenland voor een aantal risicovolle taken een solidariteitsmodel afspreken kan dit vragen om een 

regionale organisatievorm.  

Om te onderzoeken welke taken regionaal ondergebracht moeten worden kan de volgende motivatie 

gebruikt worden: 

 Schaalgrootte: Het te genereren volume per gemeente is dusdanig klein en te veel verspreid 

over de 10 gemeenten in de regio Rivierenland 

 Kwaliteit en capaciteit: er is specifieke kennis, expertise en deskundigheid nodig die beter op 

een centrale plek kan worden georganiseerd in plaats van in iedere gemeente afzonderlijk.  

 Kostenbeheersing: door een aantal taken en functies regionaal te bundelen ontstaat meer 

effectiviteit en efficiëntie in de bedrijfsvoering. 

 

Voor de ondersteuningstaken die regionaal uitgevoerd worden stellen wij vanuit kostenoverwegingen 

voor de aansluiting te zoeken bij een van de bestaande organisatie(vormen). De verwachting is dat de 

kosten voor het beleggen van nieuwe functies en taken bij een bestaande organisatie aanzienlijk lager 

zijn dan de kosten voor het opzetten van een nieuwe organisatie. Het is daarnaast ook niet de 

bedoeling om extra bureaucratie en overhead te creëren.  

In het verlengde hiervan zien wij 4 opties: 

1. Aansluiten bij het bestaande RIW 

2. Aansluiten bij een van de bestaande bedrijfsvoeringsorganisaties: die van West Betuwe 

(Culemborg, Geldermalsen en Tiel) of bij de bedrijfsvoeringsorganisatie voor de gemeenten 

Buren, Neder-Betuwe en West Maas en Waal. 

3. Regiodienst Rivierenland  

4. Taken verdelen over deelnemende gemeenten 

5. Inkopen bij een externe organisatie 

Elk van deze vijf opties moet worden onderzocht en uitgewerkt in voor- en nadelen, waarna een 

beslissing moet worden genomen over de gewenste richting. Gelet op de impact en de politieke 

gevoeligheid van dit traject pleiten ervoor hier een afvaardiging van bestuurders, 

gemeentesecretarissen, afdelingsmanagers, controllers en mogelijk OR bij te betrekken 

In aansluiting op de nota Sturing, Bekostiging en Inkoop (de bijlage 2 en 3) adviseren wij in eerste 

instantie te kiezen voor een smalle reikwijdte van functies en taken in de gezamenlijke 

uitvoeringsorganisatie. Wij denken dan aan: 

 Inkoop/bestekken (Financiën) 

 Administratie/facturering (administratie) 

 Beheer ICT-systeem (afhankelijk van input uit Informatievoorziening) 

 

I. Ontwikkelopgaven (regionaal): 

1. Onderzoek voor welke ondersteuningstaken een regionale organisatie nodig is. M.a.w. welke 

functies/taken/werkzaamheden en onderwerpen worden regionaal ondergebracht en wat 

regelt de gemeente lokaal? 

2. Onderzoek de mogelijkheid om de ondersteuningstaken onder te brengen bij het RIW (optie 

1), de bestaande bedrijfsvoeringsorganisaties (optie 2), de Regiodienst Rivierenland (optie 

3), taken te verdelen over de deelnemende gemeenten (optie 4) of in te kopen bij een 

externe organisatie (optie 5). Neem ook de financiële consequenties van de 5 opties mee. 

Zet hiervoor een werkgroep op met een afvaardiging vanuit de bestuurders, 

gemeentesecretarissen, afdelingsmanagers en controllers en laat hen advies uitbrengen over 

het beste scenario (de WAT-vraag). Vervolgens moet dit uitgewerkt worden in een plan van 

aanpak met bijbehorende planning hoe de gewenste ondersteuningsorganisatie tot stand 

komt en ingericht moet wordt (de HOE-vraag) 
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6 Hoe organiseren we de samenwerking met de zorgverzekeraars/kantoren 
en met de verwijzers? 

6.1 Verwijzers in de nieuwe Jeugdwet en Wmo 

In de nieuwe Jeugdwet staan vijf categorieën genoemd die op kunnen treden als verwijzer naar 

specialistische jeugdzorg. Met andere woorden: deze beroepsgroepen krijgen van de wet het recht om 

toegang te verschaffen tot de Jeugdzorg. Ook de nieuwe Wmo stelt voorwaarden aan wie indicaties 

mag afgeven. Het zijn de volgende vijf categorieën: 
a. Gebiedsteam/Gemeente  
b. Jeugdartsen  
c. Huisartsen  
d. Medisch specialisten  
e. Gedwongen kader: rechters, gezinsvoogden, gecertificeerde instellingen 

 
a. Gebiedsteam/Gemeente 

Zowel in de nieuwe Jeugdwet als de nieuwe Wmo staat dat gemeenten indicaties af kunnen geven. 

Voor onderwerpen die onder de Wmo vallen is het afgeven van een beschikking voor maatwerk een 

zaak van het gemeentebestuur. De gemeente mag dat niet mandateren aan bijvoorbeeld 

professionals. Voor de Jeugdzorg staan er nog vier andere partijen genoemd die onafhankelijk 

indicaties af kunnen geven. Toegang tot regionaal georganiseerde vormen van Wmo en/of Jeugd moet 

wel mogelijk zijn via het gebiedsteam. 

 
b. Jeugdartsen 

Jeugdartsen zijn in dienst van een thuiszorginstelling (jeugd 0-4 jaar) of de GGD (jeugd van 4 tot 19 

jaar). Jeugdartsen zien alle kinderen en kunnen een belangrijke signaleerder zijn van problemen. In de 

huidige situatie stuurt een jeugdarts kinderen vaak via de huisarts naar Jeugdzorg. Vanaf 1 januari 

2015 kan de jeugdarts dit zelfstandig doen. De verwijzing moet onderdeel zijn van een plan. Dit kan 

een ondersteuningsplan zijn als de vraag vanuit het huishouden komt, of het ontwikkelingsperspectief 

(opp) als de vraag opspeelt vanuit de school.  

 
c. Huisartsen 

Huisartsen regelt de toegang tot medische zorg. Op dit moment kunnen huisartsen verwijzen naar de 

GGZ. In de nieuwe Jeugdwet kunnen huisartsen ook verwijzen naar de totale vrijwillige Jeugdzorg. De 

gemeenten moeten afspraken maken met de huisartsen en de praktijkondersteuners GGZ over 

samenwerking, signalering, verwijzing en terugkoppeling. Doel daarbij is het organiseren van snelle en 

adequate hulp. Het effect daarvan is het beperken of voorkomen van de doorstroom naar de tweede 

lijn.  

 
d. Medisch specialisten 

Medisch specialisten krijgen in de nieuwe Jeugdwet de mogelijkheid om door te verwijzen. In de 

praktijk zal dit alleen gebeuren wanneer iemand bij die specialist onder behandeling is. De betreffende 

specialist kan tot de conclusie komen dat de behandeling moet worden voortgezet door een andere 

specialist.  

 
e. Gedwongen kader: rechters, gezinsvoogden en gecertificeerde instellingen 

Voor de toegang tot het gedwongen kader van de Jeugdzorg is een uitspraak van de rechter nodig. 

Hiervoor ontvangt de rechter een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Na uitspraak door 

de rechter voert een gecertificeerde instelling deze uitspraak van de rechter uit. In onze regio zullen de 

SAVE-teams (zie hoofdstuk 4) de beschikkingen door de rechter uitvoeren.  

De gemeente betaalt voor de inzet van de gecertificeerde instelling, maar heeft op dit proces weinig 

tot geen invloed. De gemeente richt zich in dergelijke gevallen op twee zaken:  

 Preventie: voorkomen dat het nodig is dat de rechter een uitspraak doet 

 Ervoor zorgen dat er een goede uitstroom plaatsvindt uit de Jeugdzorg zodra dit mogelijk is. 
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J. Ontwikkelopgaven (regionaal): 

Met alle mogelijke verwijzers (m.u.v. de rechters*) naar specialistische zorg in het vrijwillige kader 

afspraken maken over de randvoorwaarden die betrekking hebben op de verwijzing. Het gaat om 

onderwerpen als: 

 Aansluiting met gebiedsteams en overige zorgstructuren. Wie kan wanneer het gebiedsteam 

inschakelen? 

 In 2015 de behoefte en mogelijkheden onderzoeken om het REN in te schakelen 

 De komende jaren te werken aan mogelijkheden om de instroom in specialistische vormen 

van zorg terug te dringen 

 Voorwaarden waar die verwijzing aan moet voldoen (het vier-ogen principe bijvoorbeeld en 

welke informatie een verwijzing moet bevatten). Hoe gaan we om met het beroepsgeheim 

van huisartsen? 

 Onderzoeken hoe om te gaan met doorverwijzen van de ene specialist naar de andere 

specialist en de kosten voor de vervolgbehandeling hoger zijn. 

 Het financieel kader 

 

* Met rechters gaat de gemeente geen nadere afspraken maken. De SAVE-teams hebben de 

opdracht om de beslissing van de rechters uit voeren. Dit staat beschreven in het wettelijk kader.  
 

6.2 Samenwerking met de zorgverzekeraars/kantoren 

Vanaf 2015 stelt het Rijk budget beschikbaar voor zorgverzekeraars/kantoren waaruit de taken van de 

wijkverpleegkundige gefinancierd worden. Het gaat over taken zoals het aantrekken van steunkousen 

en het aanleggen van verbandjes, maar ook over  organisatorische taken die lokale verbanden, 

collectieve (preventieve) activiteiten en de netwerken van mensen bevorderen. Uitgangspunt is dat 

wijkverpleegkundigen deelnemen aan de gebiedsteams van gemeenten. Regionaal zijn de eerste 

gesprekken met de zorgverzekeraars/kantoren gestart. De financiering en inzet van de 

wijkverpleegkundigen is onderwerp van gesprek. 

 

K. Ontwikkelopgave (lokaal en regionaal): 

Regionaal afspraken voorbereiden met zorgverzekeraars/kantoren over de inzet en financiering van 

wijkverpleegkundigen bij de gebiedsteams en deze lokaal laten vastleggen. 
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7 Hoe organiseren we de verbinding met het passend onderwijs? 

7.1 Verbinding met Speciaal Onderwijs 

Binnen de regio Rivierenland zijn er verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van 

Speciaal Onderwijs: 

 Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel (Rivierenland) 

 West Maast en Waal(Nijmegen e.o.) 

 Lingewaal (Gorinchem, Leerdam, e.o.) 

 Maasdriel en Zaltbommel(meierij) 

De samenwerkingsverbanden zijn verdeeld naar primair onderwijs en voortgezet onderwijs. 

Binnen Rivierenland zijn ook de reformatorische/gereformeerde samenwerkingsverbanden actief. 

Deze zijn landelijk georganiseerd in vier deelverbanden. 

Elke gemeente maakt afspraken over de verbinding 'ondersteuning' binnen passend onderwijs en de 

overige transities in het sociale domein. Het is wettelijk verplicht om afspraken te maken over de 

relatie Jeugdzorg (sociaal domein) en passend onderwijs. 

 
7.2 Primair onderwijs 

Er moet lokaal verbinding komen tussen het passend onderwijs en de gebiedsteams. Omdat de 

gebiedsteams nog in ontwikkeling zijn is het nog niet bekend hoe elk gebiedsteam er uit komt te zien. 

De verbinding tussen passend onderwijs kan vooral worden gelegd door drie functionarissen:  

 de leerplichtambtenaar  

 de schoolmaatschappelijk werker/jeugd- en gezinswerker  

 de jeugdverpleegkundige/jeugdarts 

In de huidige structuur bestaan ook (nog) het CJG waaronder de gebiedsteams en 

jeugdpreventienetwerken. Hoe dat vanaf 2015 zal zijn is nu nog niet bekend. De verwachting is dat de 

genoemde functionarissen een sleutelrol vervullen tussen het sociaal domein en passend onderwijs. 

 
7.3 Voortgezet onderwijs 

De scholengemeenschappen voor VO vervullen een regionale functie. De leerlingen komen uit 

meerdere gemeenten. Er moeten relaties komen met meerdere gebiedsteams. Ook hier geldt dat 

leerplichtambtenaren, jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen en schoolmaatschappelijk werk mogelijke 

schakels zijn. Voor het schoolmaatschappelijk werk kan een grotere rol weggelegd zijn in het meer 

zelf bieden van ondersteuningstrajecten i.p.v. doorverwijzen en als verbindende schakel naar de 

gebiedsteams. De verkenningen hierover zijn nog maar pas begonnen. 

Andere vraagstukken bij de verbinding passend onderwijs en de andere transities zijn: 

 De mogelijkheid van betrekken of verwijzen: naar de nulde lijn, de eerste lijn, de tweede lijn.   

 De relatie tussen participatie, praktijkonderwijs, dagbesteding en passend onderwijs. 

 Hoe komen we tot een meer gezamenlijke en efficiëntere zorgstructuur. 

8. Beslispunt (lokaal): 

Er wordt een structurele relatie gelegd tussen de gebiedsteams én de 

scholen/samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 

 

K. Ontwikkelopgaven (lokaal, deels regionaal): 

1. De wijze waarop de structurele relatie tussen het sociale domein en onderwijs wordt 

vormgegeven, wordt lokaal (primair onderwijs) en regionaal (voortgezet onderwijs) nader 

uitgewerkt in overleg tussen gemeente(n) en samenwerkingsverband(en) 

2. Het zelf bieden van ondersteuning door het schoolmaatschappelijk werk en het betrekken van of 

verwijzen naar nulde, eerste of tweede lijn uitwerken. 

3. Andere aspecten van de relatie gemeenten - passend onderwijs worden binnen het OOGO (Op 

Overeenstemming Gericht Overleg = formeel bestuurlijk overleg tussen onderwijs en gemeenten) 

besproken. Daar worden afspraken gemaakt. Hierbij valt te denken aan leerplicht, 

leerlingenvervoer, etc. 
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L. Ontwikkelopgaven (regionaal): 
1. In overleg met de samenwerkingsverbanden de relatie tussen het sociale domein en het 

voortgezet onderwijs vormgeven. 
2. Ontwikkelen van een gezamenlijke en efficiënte zorgstructuur. 
3. Verbinden van het project Wmo/Jeugd met het OOGO (bestuurlijk overleg tussen onderwijs en 

gemeenten). 
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Bijlage 1 Wettelijke kaders voor de Wmo en Jeugd 

Wmo 

De melding 

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun bestaan en hun deelname aan de samenleving. Burgers 

die onvoldoende in staat zijn om die verantwoordelijkheid te dragen, kunnen hulp vragen bij de 

gemeente. Dat kan telefonisch, via internet of aan mondeling gedaan worden aan de balie van het 

gemeentehuis, bij een informatiepunt in de wijk of via een sociaal wijk/buurt/dorp/gebiedsteam. 

De gemeente is verplicht de vraag van de burger te bevestigen en het tijdstip van binnenkomst te 

registreren.  

Het onderzoek 

De gemeente voert een onderzoek uit en rond dit uiterlijk binnen zes weken af. Doel van het 

onderzoek is om duidelijk te krijgen welke verantwoordelijkheid de burger zelf kan dragen en waar 

hulp van de gemeente bij nodig is. Het onderzoek bestaat uit: 

 een gesprek met de burger om helder te krijgen wat de ervaren problematiek is en welke 
oplossingsrichtingen er zijn.  

 Beschrijving van de persoonskenmerken van de hulpvrager, diens voorkeuren en behoeften.  

 Inventarisatie van de eigen mogelijkheden om de problemen op te lossen en deel te nemen aan 
de samenleving, individueel of met inzet van zijn sociale omgeving.  

 Keuze van algemene voorzieningen binnen de gemeente die er voorhanden zijn als antwoord op 
de hulpvraag.  

De gemeente is verplicht om schriftelijk de uitkomsten van het onderzoek aan de hulpvrager te 

verstrekken De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat de hulpvrager een aanvraag voor een 

maatwerkvoorziening indient. Als er uit het onderzoek een ondersteuningsplan voortvloeit, dient dit 

plan door zowel de gemeente als de hulpvrager te worden ondertekend. 

Integraliteit van het onderzoek 

Uitgangspunt in de wet is dat de hulpvraag, in samenhang met vragen en problemen op andere 

levensdomeinen dan de oorspronkelijke hulpvraag wordt bekeken. Op basis daarvan wordt de 

ondersteuningsbehoefte bepaald. 

De cliënt ondersteuning 

Het recht van gratis en onafhankelijke ondersteuning is verankerd in de wet. De ondersteuning kan 

geboden worden door een professionele ondersteuner maar ook iemand uit de eigen omgeving. 

Cliëntondersteuning is vooral bedoeld voor burgers met aantoonbaar verminderde zelfredzaamheid 

waarbij tijdige ondersteuning kan voorkomen dat de hulpvrager (langdurig) gebruik moet maken van 

maatwerkvoorzieningen. 

 

Jeugdwet 

Wettelijk kader (art 2.6) 

Jeugdhulp wordt op een laagdrempelige en herkenbare manier aangeboden en is altijd 

bereikbaar en beschikbaar in situaties die om onmiddellijke uitvoering vragen (crisis). 

Gemeenten zijn in het nieuwe jeugdstel verantwoordelijk voor:  

 het treffen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp bij problemen met het opgroeien en 
opvoeden en psychische problemen en stoornissen, de zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie 

 het op een laagdrempelige en herkenbare wijze advies geven over en het bepalen en het inzetten 
van de aangewezen vorm van jeugdhulp 

 de toegang tot het gedwongen kader en het organiseren van de uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

 

Verschijningsvormen 

Gemeenten zorgen er voor dat jeugdigen en hun ouders binnen de gemeente of een daartoe door de 
gemeente aangewezen organisatie terecht kunnen (indien nodig ook buiten kantooruren) met vragen 
en zorgen over de opvoeding, ontwikkeling, geestelijke gezondheid of veiligheid van een kind. 
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Ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het kind en het gezin geboden. De 
uitgangspunten van eigen kracht en één gezin, één plan, één casusregisseur staan hierbij centraal.  
Het centrum voor jeugd en gezin is een mogelijke organisatievorm om inhoud te geven aan de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid om jeugdhulp herkenbaar en laagdrempelig te organiseren. 

Een gemeente kan er echter ook voor kiezen de toeleiding naar jeugdhulp op een andere manier vorm 

te geven bijvoorbeeld via (de Zorg- en Adviesteams op) scholen, via een (multidisciplinair) wijkteam of 

via een daartoe aangewezen jeugdhulpaanbieder. 

Al deze varianten hebben gemeen dat organisatievormen zijn waarin meerdere organisaties en 

beroepsgroepen samenwerken. Welke vorm het meest geschikt is hangt af van de lokale situatie. 

 

Toegang en het wettelijk kader Jeugdwet en Wmo 

In de Jeugdwet en de nieuwe Wmo staat beschreven waaraan de toegang tot de ondersteuning moet 

voldoen. Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen beide wetten. In de onderstaande tabel staan 

de verschillen en overeenkomsten beschreven. 

 

Wettelijk 
kader 

Jeugdwet toegang AWBZ/Wmo 2015 toegang 

Melding Jeugdigen en hun ouders met vragen en 
zorgen over de opvoeding, ontwikkeling, 
geestelijke gezondheid of veiligheid van 
een kind 

Iedereen kan zich melden 
Melding kan gedaan worden via telefoon, 
internet of mondeling 

Termijn 
Onderzoek 

Geen termijn Binnen 6 weken moet een onderzoek worden 
opgestart en afgerond 

Wijze van 
onderzoek 
 

Geen eisen voor onderzoek Het onderzoek bestaat uit: 

 een gesprek met de burger om helder te 
krijgen wat de ervaren problematiek is en 
welke oplossingsrichtingen er zijn.  

 Beschrijving van de persoonskenmerken 
van de hulpvrager, diens voorkeuren en 
behoeften.  

 Inventarisatie van de eigen mogelijkheden 
om de problemen op te lossen en deel te 
nemen aan de samenleving, individueel of 
met inzet van zijn sociale omgeving.  

 Keuze van algemene voorzieningen binnen 
de gemeente die er voorhanden zijn als 
antwoord op de ondersteuningsvraag.  

 

Integraliteit 
 

De gemeente dient in haar verordening 
de wijze waarop de toegang tot en de 
toekenning van een individuele 
voorziening plaatsvindt, af te stemmen 
met andere voorzieningen op het gebied 
van zorg. 
 

Ondersteuningsvraag wordt zo nodig in 
samenhang met vragen en problemen op 
andere levensdomeinen bekeken en beoordeeld 
 

Cliëntonders
teuning 

Geen bijzondere wettelijke verplichting Burger heeft recht op gratis en onafhankelijke 
ondersteuning van een professional of iemand 
uit de eigen omgeving zijn. Ondersteuning is 
vooral bedoeld voor burgers met aantoonbaar 
verminderde zelfredzaamheid waarbij de tijdige 
ondersteuning kan voorkomen dat de 
hulpvrager(langdurig) gebruik moet maken van 
maatwerkvoorzieningen. 

Kwaliteit  Er worden eisen gesteld over de inhoud 
van een indicatiebesluit Wet Jeugdzorg 
 
 

Er worden eisen gesteld over de inhoud van een 
indicatiebesluit AWBZ  
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Verplichtingen toegang tot jeugdhulp: 

 herkenbaar en laagdrempelig  

 waarborg dat passende hulp tijdig 
wordt ingezet en dat juiste expertise 
beschikbaar is  

 er is een consultatiefunctie voor 
professionals die werken met 
jeugdigen  

 in crisissituaties kan direct ingegrepen 
worden  

 bij complexe hulpvragen of wanneer 
de veiligheid van het kind in het 
geding is, is specialistische hulp direct 
voorhanden en kan een verzoek tot 
onderzoek gedaan worden bij de 
RvdK  

 voor jeugdigen met vragen over 
opgroeien en opvoeden is kosteloos 
en anoniem advies beschikbaar  

 er worden eisen gesteld aan 
deskundigheid die vergelijkbaar zijn 
met eisen die golden voor JZ 

 met het oog op jeugdbescherming is 
ingrijpen met waarborgen omkleed 

 

Er komt een landelijke kwaliteitsstandaard voor 
de wijze waarop het onderzoek uitgevoerd 
wordt. 

Wie is  
Toegang 

Naast de gemeente hebben de huisarts, 
de jeugdarts, de medische specialist, de 
kinderrechter en de gezinsvoogd de 
wettelijke verwijsbevoegdheid naar 
jeugdhulp. 

De gemeente.  

Pgb Voor de persoonlijke budgetten (pgb’s) 
geldt de lijn die is uiteengezet met de brief 
aan de Tweede Kamer de hervorming van 
de langdurige zorg. 

Voor de persoonlijke budgetten (pgb’s) geldt de 
lijn die is uiteengezet met de brief aan de 
Tweede Kamer de hervorming van de 
langdurige zorg. 
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Bijlage 2 Toekomstige processtappen jeugdbescherming en reclassering 

 

Jeugdreclassering 

25% van de jongeren die een delict plegen komt uiteindelijk bij de jeugdreclassering terecht. 

In onderstaande processtappen vindt alleen een wijziging van de toekomstige situatie plaats in de 

laatste processtap. 

 

Processtap Wat Wie Wat wordt er anders 

Processtap 1  Aanhouding en 

verhoor 

Politie - 

Toelichting  

De politie houdt de jongere aan en verhoort hem. De politie verwijst naar Halt als het delict niet zwaar 

genoeg is om een Proces Verbaal Minderjarigen (PVM) op te maken. 

 

 

 

Processtap  Wat Wie Wat wordt er anders 

Processtap 2 Proces Verbaal  Politie - 

Toelichting  

Het PVM wordt opgemaakt en de politie besluit in overleg met de Raad voor de Kinderbescherming 

(RvdK) of de jongere naar huis mag of in verzekering (IVS) wordt gesteld. Een jongere wordt in 

verzekering gesteld als er sprake is van zwaardere of complexe delicten. 

 

  

 

Processtap Wat Wie Wat wordt er anders 

Processtap 3 Vroeghulp Raad voor de 

Kinderbescherming 

- 

Toelichting  

Vroeghulp is het gesprek dat de RvdK, tijdens de IVS, voert met de jongere over het strafbare feit, de 

thuis- en schoolsituatie. De jongere krijgt informatie over het strafproces.  

Meestal wordt, in opdracht van het Openbaar Miniserie (OM), de IVS geschorst en krijgt een jongere 

als voorwaarde voor de vrijlating de maatregel Toezicht en Begeleiding (T&B) opgelegd.  

 

 

 

Processtap Wat Wie Wat wordt er anders 

Processtap  Raadsonderzoek Raad voor de 

Kinderbescherming 

- 

Toelichting  

De RvdK start met een onderzoek. Doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op de persoonlijke 

omstandigheden van de jongere. De RvdK voert een gesprek met de jongere en de ouders. Soms 

vraagt de Raad een persoonlijkheidsonderzoek aan of raadpleegt anderen. Het gedrag van de 

jongere tijdens de maatregel van T&B wordt meegenomen in het strafadvies. De Raad adviseert, 

indien nodig, ook over welke organisatie de strafmaatregel moet uitvoeren. De RvdK brengt bij 

lichtere delicten het rapport in bij het ZSM-traject (zie processtap 5), andere zaken gaan naar de 

Officier van Justitie (OM) en/of in zwaardere gevallen naar de rechter-commissaris; dit is de 

kinderechter die het gerechtelijk vooronderzoek leidt. 

 

 

   



22 
 

 

 

Processtap Wat Wie Wat wordt er anders 

Processtap 5 Zo Snel, Slim, 

Selectief, Simpel, 

Samen en 

Samenlevingsgericht 

Mogelijk (ZSM) 

Alle relevante 

betrokkenen in de justitie 

keten 

- 

Toelichting  

ZSM is een werklocatie waar 12 uur per dag mensen aanwezig zijn die na aanhouding van een 

verdachte in de regio Oost
6
 (provincie Gelderland en Overijssel), zo snel mogelijk beslissen over de 

afdoening. Het gaat zowel om minderjarige als volwassen verdachten. De lichtere zaken worden hier 

afgedaan. Relevante justitiepartners die informatie over een jongere hebben, voeren overleg over 

een passende reactie op het gepleegde delict. De voorgeleidingen van jongeren en de meer 

complexe zaken gaan naar het wekelijkse JCO+ (zie processtap 6)
7
. 

Deelnemers ZSM: medewerkers van het OM, de politie, de reclassering, de RvdK, slachtofferhulp en 

de advocatuur. 

 

 

 

Processtap Wat Wie Wat wordt er anders 

Processtap 6 Justitieel 

Casusoverleg + 

Politie, Raad voor de 

Kinderbescherming, 

Openbaar Ministerie 

 - 

Toelichting  

Het Justitieel Casus Overleg + (JCO+) is een overleg van Politie, RvdK, en OM.  De 

jeugdreclassering is ter informatie en advies aanwezig. Op basis van de beschikbare informatie 

neemt het OM een afdoeningbeslissing en wordt een eerste plan voor de individuele aanpak voor 

deze jongere gemaakt. Hier kan de zaak strafrechtelijk worden afgedaan. Het JCO+ kan ook 

besluiten de zaak voor te geleiden. 

 

  

 

Processtap Wat Wie Wat wordt er anders 

Processtap 7 Voorgeleiding en 

strafbepaling 

Officier van justitie 

Kinderrechter 

- 

Toelichting  

Er zijn twee mogelijke routes 

 Strafbeschikking: in minder zware gevallen wordt de jongere voorgeleid bij de Officier van Justitie 

(OM). Die kan een voorwaardelijke straf opleggen, afzien van verdere vervolging of de zaak 

aanbrengen bij de kinderrechter. De Officier van Justitie kan zelf twee typen straf opleggen: een 

taakstraf (werk- en/of leerstraf voor maximaal 60 uur) en een voorwaardelijke straf met Toezicht 

en Begeleiding door de jeugdreclassering (maximaal 6 maanden). 

 

 Vonnis: de kinderrechter beslist op basis van het raadsonderzoek en het strafadvies over de 

zwaardere straffen. Hij heeft vijf opties:  

                                                      
 
6
 Justitie is, in tegenstelling tot de ontwikkelingen met betrekking tot jeugdhulp, bezig met een trend om te centraliseren. De 

jeugdstrafrechtketen in Gelderland is onderdeel van de regio Oost, waar ook Overijssel deel van uitmaakt.  

 
7
 Landelijk zijn er pilots om uit te zoeken hoe een goede aansluiting te maken is tussen het ZSM en de veiligheidshuizen / 

JCO+. De ambitie is om tot een landelijk model voor deze verbinding te komen. Regio Oost is één van de pilotregio’s.  
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o taakstraf (werk- en of leerstraf); 

o jeugdreclasseringmaatregel; 

o vrijheidsstraf (detentie); 

o Plaatsing in een justitiële jeugdinrichting (PIJ) ; 

o gedrag beïnvloedende maatregel. 

 

De opgelegde jeugdreclassering kan zijn: Hulp en Steun (maximaal twee jaar) of intensief ITB CRIEM 

(drie maanden, eventueel te verlengen met drie maanden) of ITB Harde Kern (maximaal zes 

maanden) 

 

 

 

Processtap Wat Wie Wat wordt er anders  

Processtap 8 Uitvoering 

jeugdreclasseringmaatregel 

Jeugdreclasseerder 

van Bureau 

Jeugdzorg (of LWI) 

Jeugdreclasseerder van een 

gecertificeerde instelling 

Toelichting  

De RvdK coördineert de uitvoering van de maatregel.  

De Officier van Justitie is belast is met het toezicht op de naleving van de voorwaarden en over de 

wijze waarop de jeugdige zich houdt aan de voorwaarden die door de rechter of het OM zijn 

opgelegd.  

De jeugdreclasseerder voert de maatregel uit. Over de voortgang koppelt hij regelmatig terug aan de 

RvdK en/of Officier van Justitie. 

 

Ook schoolverzuim waar door de leerplichtambtenaar een proces verbaal van is opgemaakt wordt in 

dit traject opgepakt.  



24 
 

 (bron: “Jeugdbescherming en jeugdreclassering in transitie”, 17-3-2014, Spectrum)  

 

Toekomstige processtappen jeugdbescherming 

 

1. Signaleren  

Een vermoeden van kindermishandeling kan door burgers en professionals gemeld worden bij 

AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) 

Het is nog onduidelijk waar zorgen over de ontwikkeling van een kind gemeld kunnen worden. Het is 

aan de gemeenten om invulling te geven aan het systeem van meldingen en eventuele 

doorgeleidingen naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Gemeenten kunnen bijvoorbeeld 

het AMHK of een gecertificeerde instelling hiertoe opdracht geven.  

2. Melden bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 

Als het AMHK de casus niet zelf kan oplossen, wordt in het Casusoverleg Bescherming besproken 

of de casus moet worden aangemeld bij de RvdK voor een onderzoek. 

De RvdK kan een onderzoek starten op verzoek van:  

 het college 

 een door de gemeente aangewezen jeugdhulpaanbieder 

 het AMHK 

 een gecertificeerde instelling  

Acute situaties kunnen rechtstreeks gemeld worden bij de RvdK. De RvdK informeert direct het 

college. 

3. Raadsonderzoek 

De onderzoeker van de RvdK voert gesprekken met het gezin, betrokken hulpverlening, onderwijs, 

politie, en andere betrokken partijen. Als uit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van het kind ernstig 

wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet voldoende is of wordt geaccepteerd, verzoekt de RvdK de 

kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen. 

In het verzoekschrift aan de rechter neemt RvdK ook op welke gecertificeerde instelling het meest 

voor de hand ligt om de maatregel uit te voeren. Zij doet dit op basis van het 

samenwerkingsprotocol dat gemeente en RvdK samen hebben opgesteld. De gemeente bepaalt 

immers welke gecertificeerde instellingen worden gecontracteerd. 

 

4. Opleggen jeugdbeschermingsmaatregel 

De kinderrechter beslist op grond van het advies van de RvdK al dan niet een maatregel op te 

leggen:  

 OTS (ondertoezichtstelling) 

 gezagsbeëindigende maatregel.  

De rechter draagt de uitvoering van een maatregel op aan een gecertificeerde instelling. Ook hier 

geldt het samenwerkingsprotocol.  

5. Uitvoeren maatregel 

Een (gezins)voogd van de gecertificeerde instelling voert de beslissing uit. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel en voorziet in een toereikend 

aanbod. Gemeenten zijn verplicht bovenlokaal samen te werken bij het contracteren van 

gecertificeerde instellingen.  

6. Inschakelen aanvullende zorg 

De gecertificeerde instelling die de maatregel uitvoert, krijgt de bevoegdheid om te bepalen welke 

jeugdhulp nodig is. Het inzetten van aanvullende hulp geschiedt in overleg met de gemeente. Als 

het gaat om jeugdhulp kan de gecertificeerde instelling geen andere jeugdhulp aanwijzen dan 

waarin de gemeente voorziet. De gemeente voorziet in een toereikend aanbod. Zij heeft een 

leveringsplicht. 

7. Uitvoeren aanvullende zorg 

Door desbetreffende aanbieders. 

8. Verlengen, niet-verlengen of tussentijds beëindigen maatregel 

De (gezins)voogd die de maatregel uitvoert, dient bij de kinderrechter een verzoek in voor: 
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 verlenging 

 niet verlenging  

 tussentijdse beëindiging maatregel.  

De RvdK toetst het verzoek. De rechter besluit. 
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Bijlage 3 Lijst van gebruikte afkortingen 

 

AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

AMHK Advies- & Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling  

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BJZ Bureau Jeugdzorg 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 

CvTB Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg 

FPvE Functioneel Programma van Eisen 

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

IVS Inverzekeringstelling  

LVB Licht verstandelijke beperking 

LWI Landelijk werkende instelling 

MBZ Meldpunt Bijzondere Zorg 

MO Maatschappelijke Opvang 

OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg 

OM Openbaar Ministerie 

Pgb Persoonsgebonden budget 

PIJ Plaatsing in een justitiële Jeugdinrichting 

PVE Programma van Eisen  

PVM Proces Verbaal Minderjarigen 

REN Regionaal Expert netwerk 

RIW Regionaal Infrastructuur Werk 

RvdK Raad van de Kinderbescherming 

SAVE Samenwerken aan Veiligheid  

SHG  Steunpunt Huiselijk Geweld 

T&B Toezicht en Begeleiding 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VO Voorgezet Onderwijs 

Wmo Wet maatschappelijk ondersteuning 

ZAT  Zorg- en Adviesteam 

 

 

 

 


