
“De jeugd heeft de toekomst. Je kunt het maar één keer goed doen. Dat moeten we met elkaar 
koesteren. Niet alleen voor de toekomst van onze jeugd, maar ook voor de toekomst van ons land. 
Het huidige systeem loopt vast. Te weinig geld, te veel gebruik en te complex. Het moet radicaal 
anders. Je hebt lef en mensen nodig om dit te veranderen.” 

Sinds 2015 organiseren we de zorg dicht rondom het 

gezin en kind. Dit stelt ons in staat om te kijken naar 

wat de jeugd echt nodig heeft. Zorgorganisaties, lokale 

toegangen en gemeenten dagen elkaar uit en leggen 

verbindingen over branches heen.  

De huidige gemeentebudgetten zijn helaas ontoereikend 

om te blijven investeren in oplossingen voor de toekomst.  

We zijn blij dat de minister aan de slag gaat met een 

transformatiefonds. Gemeenten hebben echt meer 

tijd en ruimte nodig zodat ze kunnen blijven werken 

aan een inclusieve samenleving, waarin passende 

zorg beschikbaar is voor wie het nodig heeft. In deze 

zorgkrant leest u de noodkreten van gemeenten die een 

beroep doen op het krijgen van voldoende financiële 

middelen voor zowel de uitvoering als innovaties. 

Uiteraard delen we ook succesverhalen. Verhalen 

waarbij we echt waarde toevoegen voor de jeugd in  

onze maatschappij. Dat is waar we met elkaar aan 

moeten blijven werken!

Eelco Eerenberg, wethouder gemeente Enschede

Tekorten in jeugdhulp 
raken de meest kwetsbaren
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Aantal kinderen in NL (t/m 22 jaar) 4,4 miljoen

Aantal kinderen in jeugdhulp (t/m 22 jaar) 311.000 (7%)

Aantal kinderen in jeugdhulp (4 t/m 11 jaar) 152.000 (49%) / 1 op de 10 kinderen

Vaker in contact geweest met jeugdhulp in de afgelopen 5 jaar 90.190 (29%)

Aantal hulptrajecten (1e halfjaar in 2017) 400.000

Gemiddelde duur van jeugdhulptraject 293 dagen

Gemiddelde kosten jeugdhulptraject per kind € 16.500,-

Tekort op jeugdhulp in 2017 600 miljoen

Feiten jeugdhulp op een rij

Bron: CBS Jeugdmonitor eerste helft 2017

Maar er is ook een andere kant: we kennen vele succesvolle transformatieprojecten die de juiste zorg dichtbij regelen en voorkomen dat er aanspraak 
wordt gedaan op duurdere zorg. Zie achterzijde van deze zorgkrant.



De problematiek rondom de jeugdhulp is complex. Er is veel werk aan de winkel. We werken elke dag hard aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken van onze jeugd. Met elkaar! Zorgaanbieders, de lokale toegang en gemeenten samen. We zijn blij dat in dit regeerakkoord wordt gesproken over 
een transformatiefonds. Dit is echt noodzakelijk. We moeten blijven veranderen, experimenteren en continu leren. Zodat we slimme oplossingen ontwikkelen die 
bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarbij kwetsbare inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben. Hier een greep uit de succesvolle aanpakken.  
Wij vertellen u hier graag meer over in een persoonlijk gesprek. Daarom nodig ik u van harte uit om een kijkje te komen nemen. 

Om psychische en gedragsproblemen bij kinderen 

vroegtijdig te signaleren, heeft de gemeente Nijmegen 

een tweedelijns jeugdspecialist ingezet op alle 

basisscholen en in het speciaal (basis)onderwijs. 

Hij of zij kijkt mee in de klas, observeert, voert korte, 

oplossingsgerichte interventies uit en begeleidt families. 

De school als vindplaats zien, kan problemen op een 

later moment voorkomen. 

De jeugdspecialist taxeert gedrag en ondersteunt de 

interne ondersteuningsstructuur op school. En waar 

nodig wordt een korte interventie ingezet of (eerder 

dan voorheen) doorverwezen naar specialistische hulp 

bij ernstige problematiek. Het enthousiasme voor deze 

aanpak in het veld is groot. 

De buurt Daalhof in Maastricht kent een kinderboerderij 

die wordt gerund door vrijwilligers uit de buurt. 

De vaste kern trekt veel vrijwilligers die anderszins 

niet gebruik maken van voorzieningen (oftewel: zorg 

mijden). Inmiddels telt de boerderij 101 vrijwilligers 

en vinden allerlei mensen met indicaties hier ook 

hun plek. GGZ cliënten, mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt, reclassering, jongeren die ergens 

anders niet terecht kunnen etc. Het uitgangspunt en 

tegelijkertijd de kracht van de boerderij is dat iedereen 

gelijk is. Het afgelopen jaar heeft de boerderij drie 

jongeren naar vast werk begeleid. Ook maken veel 

professionals inmiddels gebruik van de boerderij.  

Geld is nodig om te blijven  
investeren in slimmere zorg

De ‘School als Vindplaats’ voorkomt problemen later

Praktijkondersteuner huisarts zorgt voor minder doorverwijzing naar 
zwaardere jeugdzorg

Doorzorg na gespecialiseerde jeugdhulp voor een zachte landing

Vrij toegankelijke dagbesteding op kinderboerderij als springplank voor werk

Expeditie Enschede is een project van Wijkteams 

Enschede en de motor achter inclusief denken en doen. 

Afgelopen jaar richtte Expeditie Enschede zich op 

het oplossen van kwesties van jongeren. Waar lopen 

jongeren tegenaan en hoe kunnen we belemmeringen 

ombuigen naar kansen? Expeditie Enschede zet 

Verteltafels in om de kwesties op te halen. Rondom 

de kwesties worden lerende netwerken gevormd die 

werken aan een oplossing. De lerende netwerken 

bestaan uit jongeren, wijkbewoners en professionals 

die gezamenlijk aan de slag gaan. Afgelopen jaar zijn 

meerdere kwesties van jongeren opgepakt. Bijvoorbeeld 

Expeditie Buitensport waarbij jongeren met een diagnose 

niet via een voorziening sporten, maar sporten bij een 

sportvereniging in de wijk. Voor jonge moeders heeft 

Expeditie Enschede een mobiel consultatieteam opgezet, 

die moeders helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. 

En voor jongeren met een licht verstandelijke beperking 

werd zelfstandig wonen mogelijk gemaakt door middel 

van een aangepast huurcontract. 

Expeditie Enschede helpt jongeren meedoen

Bijna alle huisartsen in Leeuwarden werken met 

praktijkondersteuners jeugd die hen bijstaan als 

jongeren hulp nodig hebben. Dat leidt tot minder 

doorverwijzingen naar zwaardere jeugdhulp en daardoor 

tot flinke besparingen. De praktijkondersteuner helpt de 

huisarts zes uur per week met jongeren die aankloppen 

met psychosociale klachten. De gemeente betaalt de 

kosten voor het inhuren van deze professional en de 

vergoeding voor de consulten. Het resultaat is dat in het 

eerste kwartaal van dit jaar nog maar 22 procent van de 

om hulp vragende jongeren doorverwezen werd naar de 

specialistische zorg. Op termijn levert  

dit een netto besparing op van 

jaarlijks bijna € 1 miljoen, 

zo becijferde de gemeente. 

Om terugval na specialistische jeugdhulp te verminderen 

en om specialistische zorg niet langer in te zetten dan 

nodig is, is Zoetermeer gestart met Doorzorg. Doorzorg 

is er voor gezinnen met kinderen tussen 4 en 18 jaar 

die uitstromen uit de gespecialiseerde jeugdhulp, 

maar waar in het gezin nog wel sprake is van een 

ondersteuningsvraag op het gebied van opvoeden en 

opgroeien. Medewerkers van JGZ begeleiden de gezinnen 

totdat er een stabiele gezinssituatie is bereikt. Een situatie 

waarin kinderen gezond opgroeien en het gezin zonder 

professionele ondersteuning verder kan. Samenwerken, 

verbinden en versterken van de eigen kracht staan bij deze 

werkwijze centraal. Met de inzet van JGZ medewerkers 

verschuift de specialistische nazorg naar partners die 

werkzaam zijn in het preventieve veld. 

Een belangrijke bijdrage in 

het normaliseren 

van de zorg.
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Maar er is ook een andere kant: de huidige tekorten in de zorgbudgetten raken de meest kwetsbaren. Terwijl het onze taak is voor ze te zorgen. 
Zie achterzijde van deze zorgkrant.


