
Zuid-Hollandse Jeugdzorg in 2014  
 
SP Zuid-Holland zet zich al jaren vol overgave in voor de jeugdzorg.De fractie sprak veel met bestuurders, 
medewerkers en zeker ook de jongeren zelf. Van onze aandachtspunten nazorg, kwetsbare jongeren, preventie, 
cliëntparticipatie en vermindering van de bureaucratie zien we in het uitvoeringsprogramma 2014 gelukkig veel 
terug. 
 
De provincie heeft onlangs het mogelijk laatste ontwerp-Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg gemaakt.  
In dat uitvoeringsprogramma staat hoe de provincie werkt aan haar visie voor de jeugd, haar jeugdzorgtaken en 
hoe ze het transitieproces begeleid. Het Rijk is voornemens om per 1 januari 2015 de huidige provinciale 
verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg onder te brengen in de nieuwe Jeugdwet, die gemeenten de volledige 
verantwoordelijkheid geeft voor de uitvoering van de zorg voor jeugd. 
 

De SP is erg tevreden over de huidige inzet en actiepunten in het programma voor de jeugd. De SP in Zuid-
Holland zet zich al jaren vol overgave in voor een goede jeugdzorg. * Zie ook het rapport: Ju!st Jeugdzorg.  
Thema’s waar de SP al jaren aandacht voor vraagt zijn onder andere nazorg, kwetsbare jongeren, preventie, 
cliëntparticipatie en vermindering van de bureaucratie.  
 
SP Statenlid Esther Zwaan: “Het is duidelijk te merken dat de 
SP in dit provinciebestuur deelneemt. De Gedeputeerde, Rik 
Jansen zorgt voor een zeer zorgvuldig transitieproces met 
aandacht voor thema’s die ertoe doen.” 
 

Kwetsbare jongeren 
Kwetsbare jongeren zijn jongeren die tot een risicogroep 
behoren, zoals tienermoeders en dak- en thuisloze jongeren. 
Vaak hebben deze jongeren een meervoudige problematiek, 
waardoor ze meer risico lopen te ontsporen. 
DE PROVINCIE STELT IN 2014 EEN VERRUIMD BUDGET TER 

BESCHIKKING AAN DE TRANSITIEREGIO’S VOOR DE 

ONDERSTEUNING VAN DEZE KWETSBARE JONGEREN. 
DE MIDDELEN ZIJN BEDOELT TER VERBETERING VAN DE 

REGISTRATIE, COÖRDINATIE EN HET HULPAANBOD; DE 

ONTWIKKELING VAN PASSEND AANBOD VAN WOON-, WERK- EN 

LEERTRAJECTEN EN DE AANSLUITING VAN DE JONGERENOPVANG 

OP DE GEÏNDICEERDE (JEUGD)ZORG. 

 
SP Statenlid Esther Zwaan: “We zijn blij dat er aandacht is voor 
deze doelgroep. Enige tijd geleden hebben we de 
Gedeputeerde gevraagd of de provincie de gemeenten ertoe 
kan bewegen om structureel, bijvoorbeeld via een regionaal 
meldpunt, te gaan bijhouden hoeveel dak- en thuisloze 
jongeren er zijn. Op die manier krijgen gemeenten inzicht in de 
problematiek. Dat is, zeker met het oog op de transitie van de 
jeugdzorg, van groot belang.” 
 

Nazorg 

IN 2013 IS GEÏNVESTEERD IN EEN PLAN VOOR UITSTROOM VOOR 

JONGEREN MET NAZORGBEHOEFTEN. DE BEGELEIDINGSPLANNEN 

KAMERS MET KANSEN -  

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

Een aanbod tot stand brengen van huisvesting en 
ondersteuning voor jongeren die geen veilige basis 
hebben en meerdere problemen kennen. Vaak gaat het 
om jongeren die uitstromen uit de (gedwongen) 
jeugdzorg en nog niet zelfstandig kunnen functioneren. 
Door de jongeren een thuisbasis te geven van waaruit 
ze aan hun problemen kunnen werken, kan worden 
voorkomen dat jongeren gaan rondzwerven. 
In een positieve omgeving (foyer) met individuele 
coaching gaan jongeren van 17-23 jaar op zoek 
naar werk of opleiding en werken ze toe naar 
zelfstandigheid. 
 
Het project is een samenwerking tussen de 

woningcorporatie, Leger des Heils, Kamers met 

Kansen Nederland, Bureau Jeugdzorg, 

jeugdzorgaanbieder (TriviumLindenhof) en gemeenten. 

 

TALENTCOACHING - 

Holland Rijnland 

Talentcoaching van kwetsbare jongeren in Holland 

Rijnland; Een sluitende aanpak voor kwetsbare 

jongeren met meervoudige problematiek door de inzet 

van de talentcoach, die de deelgebieden van de hulp- 

en zorgverlenende instellingen verbindt, de eigen 

kracht van de jongere versterkt en zijn of haar talenten 

ontwikkelt. 

Voor de uitvoering van de afspraken met de transitieregio s worden, naast financiële 

investering in pilotprojecten. ook in 2014 transitiebudgetten beschikbaar gesteld. De 

middelen zijn bedoeld om het regionale transitie- en transformatieproces te 

faciliteren. De plannen zullen worden beoordeeld op of zij voldoende bijdragen aan 

de transitie en/of de transformatie. In lotaal is 4,6 miljoen euro beschikbaar in 2014 

voor de transitiebudgetten en de pilots. 



WORDEN IN SAMENWERKING MET LOKALE HULPVERLENING OPGESTELD. ALS EEN GELEIDELIJKE OVERGANG NODIG IS, 
KAN DE ‘DAKPANCONSTRUCTIE’ WORDEN INGEZET, EEN JONGERE WORDT DAN IN DE NAZORGPERIODE TIJDELIJK DOOR 

TWEE HULPVERLENERS BEGELEID.  

 
In 2014 wordt deze werkwijze verder uitgewerkt. Ook worden de mogelijkheden verkend voor het maken van 
begeleidingsplannen voor jongeren waarbij de Onder Toezicht Stellings-maatregel (OTS) afloopt. 
 

“Nog al wat jongeren zijn wanneer hun begeleiding bij jeugdzorg eindigt, omdat 

ze de leeftijd hebben om de jeugdzorg te verlaten, nog niet klaar om op eigen 

benen te staan. Al in 2007 pleitte de SP daarom, na vele gesprekken met 

medewerkers en cliënten, voor een overgangsperiode voor deze jongeren. De 

SP is verheugd om te zien dat jongeren nu meer geleidelijk worden begeleid 

naar zelfstandigheid en volwassenzorg.” Aldus Zwaan. 

 
Verder heeft Bureau Jeugdzorg (BJZ) samen met de zorgaanbieders ‘Perspectief gericht werken’ ontwikkeld.  
De hulpverlening stelt met het gezin een langetermijnperspectief vast. Dit perspectief 

overschrijdt de termijnen van de duur van de 
indicatiestelling. Het zorgaanbod wordt op deze manier 
gericht op het eindperspectief en daarmee wordt tevens 
beoogd dat de duur van geïndiceerde zorg verkort kan 
worden.  

 

Bureaucratie 
Naar aanleiding van het onderzoek onder medewerkers en 
cliënten en het rapport dat daaruit voortkwam opende de SP 
in Zuid-Holland in 2008 een ‘meldpunt bureaucratie’. Het 
meldpunt gaf medewerkers in de jeugdzorg de mogelijkheid 
om hun signalen en gevolgen van bureaucratie te melden 
en adviezen te geven om de bureaucratie te verminderen. 
De belangrijkste conclusie was dat hulpverleners ruim 50% 
van hun tijd bezig waren met het invullen van formulieren in 
plaats van het verlenen van hulp en zorg aan jongeren.  
 
Wat doet de provincie nu? 
MET HET OOG OP HET VERMINDEREN VAN BUREAUCRATIE EN 

DE TRANSITIE JEUGDZORG WORDT IN OVERLEG MET BUREAU 

JEUGDZORG (BJZ) BEZIEN IN HOEVERRE OOK IN 2014 

INDICATIEBESLUITEN VERDER VEREENVOUDIGD KUNNEN WORDEN. VERDER IS VOOR (LICHT) AMBULANTE JEUGDZORG 

DIE DOOR DE JEUGDZORGAANBIEDERS OP SCHOLEN WORDT INGEZET, GEEN INDICATIEBESLUIT MEER NODIG. DIT 

SCHEELT (WACHT)TIJD, MAAR OOK VEEL PAPIERWERK.  

Wel voert BJZ in zo'n geval een risicotaxatie uit om de veiligheid van jeugdigen te waarborgen. Na de positieve 
evaluatie is besloten om de transitieregio’s te vragen aan te geven hoe dit kan worden uitgebreid, naar andere 
sectoren, bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg, politie, jongerenwerk. 
 
Eigen regeldruk 

De provincie draagt zelf bij aan de vermindering van regeldruk door kritisch te blijven op het eigen aandeel hierin. 
DE AFGELOPEN JAREN HEEFT DE PROVINCIE HET OPVRAGEN VAN BELEIDSGEGEVENS AAN DE 

JEUGDZORGINSTELLINGEN STERK TERUGGEBRACHT TOT HET MINIMAAL NOODZAKELIJKE. BOVENDIEN WORDEN DE 

OPGEVRAAGDE GEGEVENS DOOR DE PROVINCIE DAADWERKELIJK GEBRUIKT. Het komende jaar zal de werkwijze 

verder aangepast worden en de gegevens worden gestandaardiseerd.  
Om deze werkwijze te behouden voor de toekomst wordt het thema en de werkwijze gedeeld met de werkgroep 
die de transitie voorbereid op beleidsinformatie.  
 
SP Statenlid Esther Zwaan: “Wij hadden als SP ten tijden van ons meldpunt de wens dat medewerkers de ruimte 
kregen om op de werkvloer zorg te verlenen en minder achter de computer zitten. We hopen nog altijd op verdere 
vermindering van de regeldruk, maar denken dat er nu belangrijke stappen gemaakt zijn zodat medewerkers 
meer tijd in het gezin hebben.”  
 
Wachttijden 
WACHTLIJSTBEHEER VRAAGT BUREAU JEUGDZORG OM DE VEILIGHEIDSRISICO’S GOED IN TE SCHATTEN VOORDAT 

JONGEREN OP DE WACHTLIJST GEPLAATST WORDEN EN ER DIENT HIEROP VOLDOENDE ZICHT GEHOUDEN TE WORDEN 

PILOT KINDER- EN 

JEUGDDIAGNOSTIEK EN 

CONSULTATIETEAM - 

Drechtsteden 

Een snelle en juiste toegang tot gespecialiseerde 
zorg door zo snel mogelijk vast te stellen wat de 
hulpvraag van de cliënt is en wat de passende 
zorg zou zijn, onafhankelijk van de zorgaanbieder 
die de zorg moet leveren. Vraag cliënt is leidend.  
Gespecialiseerde kennis en expertise op gebied 
van kinder- en jeugdpsychiatrie wordt door 
jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb in de pilot 
beschikbaar gesteld aan eerste lijn (CJG's, jgz, 
scholen en/of kinderopvang). 



TIJDENS DE WACHTTIJD. DE PROVINCIE ZIET HIER OP TOE. DAARNAAST ZORGT ZIJ VOOR VOLDOENDE FINANCIERING 

ZODAT ER GEEN WACHTLIJSTEN BIJ HET ADVIES EN MELDPUNT KINDERMISHANDELING (AMK) ONTSTAAN. 

Deze werkwijze juicht de SP toe. Zwaan: “Het is belangrijk om dat sommige jongeren niet op een wachtlijst 
komen of in elk geval niet lang hoeven te wachten. En in de tijd dat zij wachten kan de situatie van een kind ook 
veranderen. Goed om daar op te letten.” 
 
 

Preventie 

 
Het vroegtijdig signaleren van problemen kan verergering van problemen voorkomen. Dat is belangrijk voor 
kinderen en hun omgeving maar ook voor het beperken van (in eerste instantie onnodige) dure zorg.   
Om het preventieve veld te versterken kunnen gemeente voor hun lokale jeugdbeleid (CJG, ZAT, 
veiligheidsnetwerken en JPT) een beroep kunnen doen op Bureau Jeugdzorg voor deskundigheidsbevordering, 
advies en consultatie en coördinatie van zorg. 
 

 

Cliëntparticipatie 

 
Ook het belang van vertrouwenspersonen en cliëntparticipatie heeft de SP op de agenda gezet.  
DE PROVINCIE ZAL ERVOOR ZORGEN DAT ER VOLDOENDE VERTROUWENSPERSONEN BESCHIKBAAR ZIJN VOOR 

CLIËNTEN. OOK ZAL HET AKJ EN ZORGBELANG INDIVIDUELE KLACHTEN GAAN VERTALEN NAAR EEN COLLECTIEF 

NIVEAU.  
DE PROVINCIE ZAL ER OOK OP TOE ZIEN DAT ALLE JEUGDZORGAANBIEDERS EEN CLIËNTENRAAD HEBBEN.  
HET KOMENDE JAAR STAAT HET BELANG VAN DEZE ONDERWERPEN HOOG OP DE AGENDA IN HET OVERLEG MET 

OVERHEDEN IN HET KADER VAN DE TRANSITIE. 
 

 
Esther Zwaan:”Er zijn nog veel andere positieve ontwikkelingen in de jeugdzorg. Zo zal het college het komende 
jaar, in overleg met jeugdzorgorganisaties, de pleegzorgorganisaties en belangenorganisaties, bekijken hoe de 
pleegzorg kan worden versterkt en belangen van pleegouders en – kinderen kunnen worden behartigd.  
De sector werkt verder, in daarvoor geschikte situaties, met netwerkberaden en medewerkers van Bureau 
Jeugdzorg worden geschoold in het werken volgens de benaderingswijze ‘Signs of Safety’.  
 
De SP fractie zal de vinger aan de pols houden en blijft zich inzetten voor een goede jeugdzorg, nu en in aanloop 
naar de transitie. 


