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Samenvatting
Dit afwegingskader is geschreven om gemeenten een handreiking te bieden. Het geeft een beeld van de
manier waarop gemeenten, professionals en opvoeders/jeugdigen met elkaar tot een verantwoorde
toeleiding naar jeugdhulp kunnen komen. Hierbij is de optimale inzet van eigen kracht en het waar
mogelijk benutten van sociaal kapitaal de leidraad.
Vanaf 1 januari 2015 zijn de zeven samenwerkende gemeenten in FoodValley verantwoordelijk voor de
inrichting en uitvoering van de toegangsfuncties en de toeleiding naar passende hulp voor
ouders/opvoeders en jeugdigen. Daarbij neemt de omvang en verscheidenheid van de doelgroep waar
gemeenten verantwoordelijk voor zijn toe. In dit afwegingskader wordt op hoofdlijnen de route beschreven
die een jeugdige of gezin met een ondersteuningsvraag doorloopt. Daarbij blijft er ruimte voor verschillen
in (lokale) uitvoering en de inhoudelijke uitkomsten voor de opvoeder/jeugdige. Het kader is niet in beton
gegoten. Het geeft een kader met de kennis en informatie die we nu hebben. Dit is afwegingskader versie
1. De komende maanden wordt gewerkt aan een format ondersteuningsplan, aan een format voor de
beschikking en een nadere invulling van de interventieniveaus.
Deze notitie bestaat uit 4 hoofdstukken, waarin per hoofdstuk een beschrijving van toegang en toeleiding
vanuit een andere invalshoek.
In hoofdstuk 1 worden de gemeentelijke verantwoordelijkheden beschreven welke grotendeels vanuit de
wettelijke vereisten worden gesteld.
Het wettelijke recht op zorg zoals dit onder de Wet op de Jeugdzorg (Wjz), de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) bestond, wordt vervangen door een
jeugdhulpplicht van gemeenten. Dit houdt in dat daar waar preventie geen uitkomst heeft geboden of
geen uitkomst kan bieden, jeugdigen en hun ouders het niet op eigen kracht redden en zij naar het
oordeel van het college ondersteuning, hulp en zorg nodig hebben bij opgroei-, opvoedings- en psychische
problemen en stoornissen, het college verplicht is om een jeugdhulpvoorziening1 te treffen. Deze
verantwoordelijkheid van de gemeente is resultaatgericht geformuleerd.
De grondgedachte is dat de afwegingen die hier gemaakt worden bepalend zijn voor de feitelijke
ondersteuning van ouders, opvoeders en jeugdigen. Dit vraagt om een zorgvuldige en stapsgewijze
uitvoering waarbinnen voldoende ruimte blijft voor een professionele afweging en lokale invulling. De
gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze uitvoering. Om aan deze kwaliteitseisen te
kunnen voldoen zijn/worden professionele standaarden vastgesteld. Een geregistreerde
jeugdhulpmedewerker biedt de jeugdhulp.
Hoofdstuk 2 beschrijft de uitvoering van de toeleiding van vraagstelling tot vraagbeantwoording. Hoe
deze wordt vorm gegeven is primair een lokale verantwoordelijkheid. Vrijwel alle gemeenten geven de
toegang en toeleiding vorm via organisatorische eenheden waarin professionals vanuit verschillende
organisaties zijn ondergebracht; lokale sociale (wijk)teams of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Om zicht te krijgen en te houden op de wijze van uitvoering en de inhoudelijke afwegingen is
managementinformatie van cruciaal belang. De feitelijke sturing op kostenbeheersing en de jeugdhulp
instroom vragen om een uitgelijnd proces dat in de huidige situatie al voldoet aan gecertificeerde
kwaliteitseisen.
Afhankelijk van de inrichting van toeleiding en de ondersteuningsvraag kan de jeugdige en/of zijn ouders
direct geholpen worden door degene die hen te woord staat, of worden doorverwezen naar een
gespecialiseerde aanbieder van jeugdhulp. Om op een gestructureerde wijze toe te leiden naar jeugdhulp
is het van belang om vanuit een vast ordeningsprincipe de vragen van ouders/opvoeders/jeugdigen binnen
het domein opgroeien en opvoeden te verhelderen. Dit ordeningsprincipe plaatst de problematiek rond een
kind binnen een kader van vijf opvoedingsfasen van Kousemaker. Deze benadering geeft vijf situaties aan
waarin de vraagbehoefte zich manifesteert, van licht naar zwaar; opvoedingsvragen, opvoedingsspanning,
verhoogde opvoedingsspanning, opvoedingsnood en opvoedingscrisis.
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Hiermee kan inzichtelijk worden gemaakt welk type vragen zich voordoen. In de lokale situatie moeten
antwoorden komen als er opvoeding- en opgroeivragen zijn en bij (verhoogde) opvoedingsspanning moet
er advies worden gegeven en eventueel (intensievere) begeleiding plaats vinden. Gezien de lichtere
problematiek en de rol van de lokale teams/CJG op deze terreinen ligt het voor de hand dat in deze
situaties de regie vanuit het lokale team/CJG plaats vindt. Bij verhoogde opvoedingsspanning,
opvoedingsnood en opvoedingscrisis is de tweede lijn in ieder geval verantwoordelijk voor de behandeling.
Een ondersteuningsplan wordt gemaakt indien er sprake is van verhoogde opvoedingsspanning,
opvoedingsnood of een opvoedingscrisis.
De generalisten en specialisten werken samen volgens allerlei (lokale) samenwerkingsmodellen. De
specialist wordt hierbij ingezet door de generalist. Hierbij blijft de generalist betrokken bij het gezin. De
huisartsen en medisch specialisten krijgen onder de nieuwe Jeugdwet de bevoegdheid om naar alle
vormen van zorg voor jeugd te verwijzen. Om financiële risico’s te beperken moeten zij goed op de hoogte
zijn van de lokale mogelijkheden van het integrale team en het voorliggende veld (afspraken moeten nog
gemaakt worden).
In hoofdstuk 3 wordt vorm gegeven aan een vraaggerichte, in plaats van een aanbod gestuurde
afweging. De gemeenten in de FoodValley gaan hierbij uit van een indeling op basis van interventieniveaus
welke aansluiten bij de vraagbehoeften van ouders, opvoeders en jeugdigen. De interventieniveaus zijn
het ordeningsprincipe voor het jeugdhulpaanbod. De interventieniveaus lopen op in zwaarte van universele
preventie naar selectieve preventie, lichte ondersteuning, intensieve ondersteuning, specialistische
ondersteuning , specialistische intensieve ondersteuning en excluderende vormen van ondersteuning. Door
deze indeling zijn de gemeenten beter in staat om gezamenlijk te sturen op het uiteindelijke volume van
het aanbod en deze te benchmarken. Het principe is dat de komende jaren de generalistische interventies
(niveau 1 tot en met 3) in aantal gaan toenemen en de zwaardere niveaus afnemen. Zwaardere vormen
van jeugdhulp kunnen door samenwerking ten opzichte van nu kostenefficiënter worden georganiseerd
door onder andere combinatie van lichte en zwaardere jeugdhulp te bundelen en meer ambulante
trajecten aan jeugdigen en gezinnen te bieden. In alle gevallen zijn de interventies gericht op het
versterken van de eigen sociale leefomgeving van de jeugdige en het gezin. In de wet wordt omschreven
wat wordt verstaan onder jeugdhulp. Het college legt de bevoegdheidsverdeling vast in een
mandaatbesluit. Binnen de lokale situatie hebben medici, zoals eerder aangegeven, een beslissingsprimaat
en moet worden vastgesteld wie binnen de lokale teams/CJG mandaat heeft om over passende hulp te
beslissen. De administratieve afhandeling van de beschikking vindt bij de gemeente plaats.
Hoofdstuk 4 geeft aan vanaf welk interventieniveau een verleningsbeschikking noodzakelijk is en de
wijze van afhandeling. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen overige voorzieningen en individuele
voorzieningen. Overige voorzieningen zijn vrij toegankelijk; voor individuele voorzieningen moet toegang
worden verleend door het CJG/ lokale integrale team, de (huis)arts, kinderrechter of gecertificeerde
instelling. Voor individuele voorzieningen vanaf niveau 4 is een verleningsbeschikking nodig.
De verlenings- of afwijzingsbeschikking wordt gemaakt door de gemeente, omdat zij al een
administratieve organisatie heeft die hier ervaring mee heeft via het WMO-loket. Wat er in de verleningsof afwijzingsbeschikking staat, wordt zoals eerder benoemd bepaald door het lokale team/CJG. Het lokale
team/CJG geeft ook inhoudelijk een akkoord voor de beschikking.
Cliënten kunnen onder voorwaarde voor een Persoons Gebonden Budget (PGB) kiezen. Wettelijk is bepaald
dat zij daarbij gemotiveerd aangeven dat de door de gemeente ingekochte zorgproducten niet passend
zijn voor hun hulpvraag. Daarnaast moeten cliënten (al dan niet met hulp van hun netwerk) in staat zijn
de aan een PGB verbonden taken uit te oefenen. De gemeente ziet er op toe dat de door cliënt gewenste
hulp van goede kwaliteit is. Tevens is wettelijk bepaald dat het college een PGB kan weigeren als de
kosten van het betrekken van de jeugdhulp van derden hoger zijn dan de kosten van de individuele
voorziening. Het afgeven van PGB’s leidt tot een budget dat via de Sociale Verzekeringsbank (SVb) wordt
beheerd (trekkingsrecht). De wijze waarop wordt getoetst of is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
wordt door elke gemeente afzonderlijk vastgelegd in een aparte beleidsregel.
Het CJG en/of lokale teams moeten als organisatie eenheden een privacy reglement vaststellen, zodat
voor de jeugdige en zijn/haar opvoeders duidelijk is hoe er met hun gegevens wordt omgegaan. In het
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(lokale) werkproces moet worden vastgelegd hoe met deze aspecten wordt omgegaan. De stappen die in
de zorgtoeleiding worden gezet moeten worden gekoppeld aan termijnen.
In de bijlagen 1 en 2 worden het toeleidingproces en de bijbehorende ICT structuur schematisch
weergegeven.
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1. Inleiding
Vanaf 1 januari 2015 zijn de zeven samenwerkende gemeenten in FoodValley verantwoordelijk voor de
inrichting en uitvoering van de toegangsfuncties en de toeleiding naar passende hulp voor
ouders/opvoeders en jeugdigen2. Daarbij neemt de omvang en verscheidenheid van de doelgroep waar
gemeenten verantwoordelijk voor zijn significant toe. In dit afwegingskader wordt op hoofdlijnen het pad
beschreven dat een jeugdige of gezin met een ondersteuningsvraag doorloopt, als richtinggevend kader
voor de lokale inrichting van de toeleiding en als input voor de bijbehorende ICT structuur. De wettelijke
vereisten zijn daarin meegenomen. Belangrijkste argumenten om een afwegingskader vast te stellen zijn:
Systematisch kunnen werken op basis van eenduidige ordeningsprincipes.
Borgen van het cliëntperspectief in het besluitvormingsproces en de hulpverlening. Dit betekent:
het op basis van doordachte criteria nemen van besluiten welke voor opvoeders/jeugdigen zeer
belangrijk (en soms ingrijpend) zijn.
Het borgen van uniforme kwaliteitscriteria in het toeleidingtraject. Dit biedt de mogelijkheid voor
de gemeenten in FoodValley om op basis van geharmoniseerde indicatoren als onderdeel van een
kwaliteitscyclus voor stakeholders zichtbaar te maken waar verbeteringen wenselijk zijn.
Het borgen van een gestructureerd professioneel oordeel en besluit in samenspraak en in
overeenstemming met de opvoeder/jeugdige. Op dit punt kunnen ook prestatie-indicatoren
worden ingezet ten behoeve van de outcome van het toeleidingsproces; klanttevredenheid,
probleemafname en het benutten van de eigen kracht van ouders/opvoeders en jeugdigen3.
Het voorkomen van rechtsongelijkheid voor de opvoeder/jeugdige op basis van procedurele
verschillen in het toeleidingtraject.
Het op hoofdlijnen uniformeren van het toeleidingtraject om inhoud te geven aan de noodzakelijke
randvoorwaarden ten aanzien van sturing, (gerichte) inkoop, bekostiging en verrekening welke in
verantwoordelijkheden en in de (geautomatiseerde) omgeving en organisatie moeten worden
vastgelegd.
Het hanteren van een eenduidig inhoudelijk kader (interventieniveaus, zie paragraaf 3.1.) als
funderende methodiek voor de ordening binnen de toekomstige keten jeugdzorg en de daaraan
gekoppelde innovatieopgaven voor de zorgaanbieders.
De gemeenten hebben behoefte aan een benchmark om het jeugdhulp gebruik van gemeenten te
kunnen vergelijken. De vraag kan per gemeente verschillen, evenals de benodigde jeugdhulp.
Echter, het afwegingskader kan de inzet van jeugdhulp door de lokale teams in perspectief zetten.
Het bovenstaande laat onverlet dat de (lokale) uitvoering en de inhoudelijke uitkomsten voor de
opvoeder/jeugdige uiteraard kunnen verschillen, zoals in dit afwegingskader ook staat beschreven. De
zorgtoeleiding is op inhoud lokaal altijd maatwerk, maar in de procesgang regionaal -daar waar mogelijk
en relevant- eenduidig. Daarnaast wordt op specifieke onderdelen een en ander nog verder uitgewerkt. In
een aantal gevallen zijn dit de vetgedrukte gedeelten in de tekstpassages.
Totstandkoming afwegingskader
Deze notitie is tot stand gekomen op basis van de input en toetsing van de lokale en regionale
projectleiders toegang & toeleiding, inkoop en financiering, juridische zaken en ICT, beleidsmedewerkers
jeugd en vertegenwoordiging van de CJG coördinatoren van de zeven gemeenten in FoodValley en
opgesteld in het kader van de werkzaamheden van de regionale werkgroep toegang en toeleiding.

2
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Daar waar staat opvoeders en jeugdigen worden in dit afwegingskader de overeenstemmende begrippen uit de Jeugdwet bedoeld
Hefbomenteam Amsterdam (2013)
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2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden en
de Jeugdwet
2.1. Definitie toegang
Toegang is in de Jeugdwet (artikel 2.7, lid 2) als volgt gedefinieerd:
Personen die onder verantwoordelijkheid van het college werkzaamheden verrichten met betrekking tot de
toeleiding naar, advisering over en de bepaling van de aangewezen voorziening en ten aanzien van
personen die door het college worden ingezet om jeugdhulp te verlenen.
Toelichting
Partnerschap tussen gemeenten en aanbieders begint bij de functionaliteit van de toegang. De wijze
waarop nu Bureau Jeugdzorg (BJZ) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) jeugdigen toeleiden naar
de juiste vorm van geïndiceerde zorg, vervalt in het nieuwe stelsel. Gemeenten kunnen (mede) bepalen
hoe (in het werkproces) invulling gegeven wordt aan de ondersteuningsbehoeftebepaling en daarmee –
samen met de jeugdige en zijn sociale systeem – antwoord geeft op de vragen “wat is er aan de hand” en
“wat is er nodig”.
In de toegang wordt de grens tussen vrij toegankelijke zorg en niet-vrij toegankelijke zorg bepaald en
wordt bepaald wie het mandaat heeft om de niet-vrij toegankelijke zorg in te zetten.

2.2 Wettelijke vereisten t.a.v. de toegang
Gemeenten moeten op basis van de Jeugdwet voldoen aan wettelijke vereisten bij de organisatie van de
toegang, in dit afwegingskader komen de meeste van deze vereisten aan bod, te weten:
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De toegang tot jeugdhulp op een laagdrempelige en herkenbare manier organiseren (artikelen 2.3
en 2.6 lid 1 sub b Jeugdwet).
Deskundig advies verstrekken aan degenen die beroepsmatig met jeugdigen werken over vragen
en problemen met betrekking tot opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en
stoornissen (artikel 2.6 lid 1 sub c).
Passende hulp inzetten (artikel 2.5 Jeugdwet).
Indien nodig specialistische hulp en de RvdK inschakelen (artikel 2.4 Jeugdwet).
Uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering door een gecertificeerde
instelling (art. 3.2.1. Jeugdwet). De gecertificeerde instelling verleent zelf geen jeugdhulp (art.
3.2.2 Jeugdwet), maar kan wel bepalen welke jeugdhulp noodzakelijk is in verband met de
kinderbeschermingsmaatregel en/of jeugdreclassering (art. 3.5.1 Jeugdwet).
Jeugdhulp inzetten via een huisarts, jeugdarts of medisch specialist, gecertificeerde instelling
(artikel 2.6 lid 1 sub g Jeugdwet).
De jeugdige en het gezin de mogelijkheid geven om eerst zelf een familiegroepsplan op te stellen
(artikel 2.1 sub g Jeugdwet).
De onderstaande vereisten zijn niet opgenomen in dit afwegingskader:
Bij een crisissituatie direct de juiste jeugdhulp inschakelen, dus 24/7 beschikbaar en bereikbaar
(artikel 2.6 lid 1 sub b). Dit wordt uitgewerkt.
Kosteloos/anoniem advies beschikbaar stellen voor jeugdigen (Kindertelefoon) (artikel 2.6 lid 1
sub d Jeugdwet). Dit wordt landelijk geregeld via de VNG.
Jeugdhulp inzetten na onderzoek van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en
Kindermishandeling (AMHK) (artikel 2.2 lid 2 sub b, Art. 11.2 C Jeugdwet). Dit wordt uitgewerkt.
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (artikel 4.1.6 Jeugdwet) voor medewerkers die werkzaam
zijn bij de toegang. Dit is een lokale verantwoordelijkheid.
2.3 Toeleiding naar jeugdhulp
Toeleiding naar jeugdhulp is het proces vanaf het moment waarop een opvoeder/jeugdige met een
ondersteuningsvraag (opnieuw) in beeld komt, tot het moment waarop passende ondersteuning wordt
geboden. Dit wordt schematisch weergegeven in bijlage 1.
Toelichting
In het huidige jeugdzorgstelsel is er sprake van een afweging door professionals welke op een zeker
moment kan leiden tot het verzilveren van een zorgaanspraak; de indicatiestelling. Een dergelijke
beslissing nemen past niet bij de gedachte dat jeugdigen en hun opvoeders continu in ontwikkeling zijn.
Dit betekent dat toeleiding geen aparte functie is, maar deel uitmaakt van het totale hulpproces. In het
spoorboekje ‘Transitie Jeugdzorg’ (2013) staat dat de toeleiding een samenspel is van activiteiten dat leidt
tot het realiseren van ondersteuning en hulp.
2.4 Jeugdhulpplicht voor gemeente
Het wettelijke recht op zorg zoals dit in de Wet op de Jeugdzorg (Wjz), de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) bestond, wordt vervangen door een
jeugdhulpplicht van gemeenten. Dit houdt in dat daar waar preventie geen uitkomst heeft geboden of
geen uitkomst kan bieden, jeugdigen en hun ouders het niet op eigen kracht redden en zij naar het
oordeel van het college ondersteuning, hulp en zorg nodig hebben bij opgroei-, opvoedings- en psychische
problemen en stoornissen, het college verplicht is om een voorziening4 op het gebied van jeugdhulp5
4

De door de gemeente te treffen voorziening kan zowel een algemene, vrij toegankelijke voorziening zijn als een individuele voorziening. Een individuele voorziening zal
vaak betrekking hebben op meer gespecialiseerde zorg. De gemeente bepaalt zelf welke hulp vrij toegankelijk is en welke niet.
5
De term jeugdhulp in het wetsvoorstel is breed en omvat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei-, opvoedings- en
psychische problemen en stoornissen. Hieronder valt zowel een vorm van ambulante hulp, als een verblijf bij pleegouders, hulp in een medisch kinderdagverblijf of
psychiatrische zorg. Onder de term jeugdhulp valt bijvoorbeeld niet schuldhulpsanering. Hiervoor gelden de daarop toepasselijke regelingen. Preventie en de uitvoering
van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering vallen ook niet onder het begrip jeugdhulp. Ook de vormen van ondersteuning die voorheen onder prestatieveld
2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en onder het maatwerkdeel van de Wet preventieve gezondheidszorg (Wpg) vielen, vallen niet onder het begrip
jeugdhulp.
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treffen. Deze verantwoordelijkheid van de gemeente is resultaatgericht geformuleerd. De jeugdige moet
door de voorziening in staat worden gesteld om gezond en veilig op te groeien, te groeien naar
zelfstandigheid, voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren, rekening houdend met
zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau.
Bij het treffen van de voorziening moet sprake zijn van een deskundig advies of- en zo ja welkevoorziening voor jeugdhulp wordt aangeboden. Daarbij is de gemeente gehouden aan internationale
verdragen, zoals het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), het Europese Verdrag
Voor de Rechten van de Mens (EVRM), het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke
Rechten (IVBPR)6 en het nog niet geratificeerde Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap7.
De gemeente geeft bij het toekennen van de niet vrij toegankelijke voorziening een beschikking af met de
mogelijkheid van bezwaar en beroep. Daarmee is tevens de rechtsbescherming van de burger
gewaarborgd.
2.5 Deskundigheidseisen bij de toeleiding naar jeugdhulp
Artikel 2.3 van de Jeugdwet spreekt van ‘een deskundige toeleiding’. Volgens de toelichting op de wet
moet de toeleiding gedaan worden door iemand die deskundig genoeg is om triage te verrichten.
Professionals die beslissen over hulp dienen in staat te zijn om een ondersteuningsvraag, de geestelijke
gezondheid en de veiligheid van de jeugdige of zijn ouders te beoordelen en professioneel advies te geven
(pagina 26 van de Memorie van Toelichting).
In artikel 2.7 lid 2 van de Jeugdwet is geregeld dat de gemeente ervoor moet zorgen dat de gemeentelijke
medewerkers die werkzaamheden verrichten voor de verwijzing naar jeugdhulp de nodige kennis en kunde
in huis hebben om die toeleiding goed te verrichten. Er moet sprake zijn van een ‘verantwoorde
werktoedeling’. Ten aanzien van deze verantwoordelijke werktoedeling is een toepassingsgebied en
normenkader in ontwikkeling.

6
Hoewel deze verdragen zich richten tot de verdragspartijen en deze geen recht geven op specifieke voorzieningen, kunnen zij wel van invloed zijn op de invulling van de
jeugdhulpplicht. Zo is het uitgangspunt van artikel 3 van het IVRK dat het belang van het kind een eerste overweging is. Artikel 8 van het EVRM verplicht overheden om een
ongestoord familie- en gezinsleven te bevorderen. Dit laatste kan betekenen dat soms duurdere intensieve zorg in de thuissituatie te verkiezen valt boven zorg in een
instelling.
7
Memorie van toelichting Jeugdwet
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Toelichting
Leidend principe hierbij is comply or explain. Hiermee wordt bedoeld dat er een hoofdregel is, waarvan
mag worden afgeweken indien men dit kan uitleggen. Voor de toegang houdt dit in dat de taken moeten
worden uitgevoerd door werkers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister jeugd òf door BIG
geregistreerde jeugdprofessionals (= comply), tenzij aangetoond kan worden dat toedeling van het werk
aan niet geregistreerde jeugdprofessionals de kwaliteit niet nadelig beïnvloedt of zelfs noodzakelijk is voor
de kwaliteit van de hulpverlening (= explain). Hoe gemeenten die norm invullen, moet in het lokale
beleidsplan Jeugd worden opgenomen. De taken van deze professionals zijn vooralsnog als volgt
genormeerd8:

Volgens de huidige Wet op de jeugdzorg moet jeugdhulp in principe worden uitgevoerd door
8

Bron: Kwaliteitskader jeugdzorg maart 2014
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geregistreerde jeugdhulpmedewerkers. Voor de nieuwe Jeugdwet is over dat onderwerp een Algemene
`Maatregel van Bestuur (AMvB) in voorbereiding. Het valt te verwachten dat die dezelfde eisen stelt aan
de professionaliteit van degene die de toeleiding naar jeugdhulp verzorgt. De branche-, beroeps- en
cliëntorganisaties werken aan operationalisering van deze norm in een Kwaliteitskader Jeugd. Dit
kwaliteitskader biedt de uitvoerder handvatten bij het beantwoorden van de vraag wanneer de inzet van
een geregistreerde professional vereist is. Het Kwaliteitskader Jeugd moet uiterlijk eind 2014 voltooid zijn.
Gezien de door de regiogemeenten gemaakt beleidskeuzes moeten generalistische jeugd- en
gezinswerkers9 het merendeel van de vragen en problemen rond opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen
in dialoog met het gezinssysteem oppakken. Zij zijn gemandateerd om de benodigde zorg of hulp in te
zetten.
Sommige jeugd- en gezinsgeneralisten werken met jeugdigen en gezinnen met relatief eenvoudige of
lichte opvoed- en opgroeiproblemen; anderen met meervoudige en/of complexe opvoed- en
opgroeiproblemen.
De uitvoerende professionals moeten beschikken over generieke kennis van10:
Ontwikkelings- en opvoedingsvragen, -risico’s en -problemen (voortkomend uit
gezinsomstandigheden en kenmerken van het kind, inclusief psychiatrische aandoeningen en
verstandelijke of lichamelijke beperkingen).
Het inschatten van de veiligheid van de jeugdige.
Het afwegen van wat het gezin nog op eigen kracht en met steun uit de directe omgeving kan en
waarvoor professionele hulp nodig is.
Effectieve interventies: wat is werkzaam gegeven de aard en ernst van de problematiek en de
mogelijkheden/beperkingen van dit gezin?
De uitvoerende professionals moeten beschikken over de volgende generieke vaardigheden:
Een globale analyse kunnen maken van de vraag of het probleem van ouders en jeugdige (met
inzet van brede screeningsinstrumenten).
Kunnen bewerkstelligen dat ouders en jeugdige zich ‘eigenaar’ voelen van het gekozen traject.
De eigen mogelijkheden van ouders en jeugdige en de mogelijke hulpbronnen in het sociale
netwerk kunnen verkennen.
Veelvoorkomende, enkelvoudige vragen en problemen zelf kunnen beantwoorden en samen met
ouders en jeugdige kunnen aanpakken.
Lichte opvoedingssteun (in één of enkele gesprekken) kunnen bieden, bij voorkeur op basis van
bewezen beproefde effectieve methoden en/of opvoedingsprogramma’s.
Snel andere zorg inschakelen bij complexe problemen.

9

Jeugd- en gezinsgeneralisten zijn domein specifieke generalisten die beschikken over specifieke kennis en
vaardigheden voor het werken met ouders en jeugdigen (Berger, Van Leeuwen & Blaauw, 2013).
10
Uit: Beslissen over hulp door ouders, jeugdige en de jeugd- en gezinsgeneralist (Nji 2014).
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3. Gemeentelijke uitvoering van de
toeleiding
De gemeenten in de regio FoodValley zorgen ervoor dat de jeugdige en zijn opvoeders ergens terecht
kunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Zij moeten hun vragen neer kunnen leggen bij
iemand met verstand van zaken, advies kunnen inwinnen en verder geholpen worden. Degene die deze
jeugdige en zijn opvoeders ziet, vormt zich op individueel niveau een beeld van bijvoorbeeld de
psychische, psychosociale of gedragsproblemen van de jeugdige of de opvoedkundige problemen van de
ouders. Eenvoudige vragen handelt deze professional direct zelf af, waarbij hij weet wanneer het nodig is
om meer gespecialiseerde jeugdhulp in te schakelen. De professional verricht met andere woorden de
triage.
Het bepalen en inzetten van de juiste vorm van ondersteuning kan lokaal verschillend worden vorm
gegeven. De gemeente kan er voor kiezen om een inlooppunt een gemeentelijke dienst te laten zijn.
Daarnaast maken de gemeenten afspraken met professionals die een wettelijke verwijsbevoegdheid
hebben zoals de huisarts of de jeugdarts. Ze kan ook kiezen voor het inhuren van deskundigen.
Afhankelijk van de inrichting van toeleiding en de ondersteuningsvraag kan de jeugdige of zijn ouders
direct geholpen worden door degene die hen te woord staat of worden doorverwezen naar een
gespecialiseerde aanbieder van jeugdhulp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en/of lokale teams
vormen in de toeleiding een belangrijke schakel en zijn in de regio FoodValley de meest voorkomende
organisatievorm om jeugdhulp herkenbaar en laagdrempelig te organiseren. Het CJG bundelt binnen het
opvoed- en opgroeidomein de krachten van verschillende basisvoorzieningen, zodat jeugdigen en hun
ouders optimale ondersteuning krijgen bij vragen over gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden.
De lokale teams zijn operationele eenheden van waaruit professionals hun werkzaamheden uitvoeren als
zichtbare en laagdrempelige toegang in de woonwijk. Op het moment dat de zorg wordt ingezet vanuit een
bovenlokale voorziening is er sprake van een regionale component, omdat deze zorg regionaal wordt
ingekocht op basis van de lokale behoeften.
De wijze waarop deze kennis wordt samengebracht en georganiseerd kan eveneens lokaal verschillen. In
de uitvoering kan er sprake zijn van een multidisciplinair team waar de benodigde kennis en vaardigheden
worden samen gebracht. Ook de aansturing van deze professionals kan in de uitvoering verschillen. Dit
kan onder gemeentelijke regie, bijvoorbeeld als de coördinator van het CJG en/of het lokale team in dienst
is van de gemeente, maar de sturing en verantwoordelijkheid kan ook in een (nieuwe) rechtspersoon
worden ondergebracht. In alle gevallen verdient het aanbeveling om de taken en verantwoordelijkheden
van de coördinator te herijken en/of vast te stellen.
Daarbij is het van belang dat er managementinformatie beschikbaar is/komt over de benodigde in te
zetten formatie, de caseload en de bandbreedte van de uit te voeren werkzaamheden. Dat geldt eveneens
voor de informatie over de effectiviteit van de zorgverlening en de instroom naar verdere zorg. Daarnaast
moeten scholing en deskundigheidsbevordering geborgd worden ten aanzien van de collectieve doelen en
beoogde resultaten van de organisatie eenheid.
Toelichting
De toegang en toeleidingfuncties worden in de gemeenten in FoodValley uitgevoerd vanuit
organisatorische eenheden onder een gemeentelijke regie. Om de kwaliteit van dit proces te borgen wordt
voorgesteld om prestatie indicatoren in te zetten ten behoeve van het meten van de resultaten; het gaat
dan minimaal om de klanttevredenheid, de probleemafname en de mate waarin ouders/opvoeders en
jeugdigen in staat worden gesteld hun eigen kracht11 te benutten. Hiertoe is het noodzakelijk dat de
gemeentelijke regisseur gemandateerd is om daar sturing aan te geven en dat de uitvoerende organisaties
daar niet-vrijblijvend aan bijdragen.
11

Hefbomenteam Amsterdam (2013)
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3.1 Welke elementen vormen de basis van het afwegingskader?
Aangezien er meerdere toeleidingvarianten denkbaar zijn, wordt het eenduidige kader gezocht in de
opeenvolgende stappen in het primair proces welke in de meest voorkomende varianten van FoodValley
van toepassing zijn; het CJG en/of de lokale teams. Deze stappen vormen de basis voor het
afwegingskader. Dit afwegingskader heeft alleen betrekking op jeugdhulp die als niet-vrij toegankelijk is
bestempeld en niet op het preventieve deel. Dit vanuit de vooronderstelling dat preventie plaats vindt
voordat er sprake is van toeleiding naar jeugdhulp. Het toeleidingmodel moet er toe leiden dat jeugdhulp
wordt ingezet daar waar nodig. Het besluit tot de inzet van deze zorg gaat gepaard met kosten. In dit
afwegingskader wordt vastgelegd hoe deze stappen er uit zien en op welk moment en voor welke
zorgvariant een verleningsbeschikking moet worden afgegeven. Gezien het feit dat de inkoop van
(boven)lokale zorg regionaal plaats vindt, wordt in het afwegingskader ook vastgelegd voor welke
zorgvarianten gemeenten eenduidig verleningsbeschikkingen afgeven. De zorgvarianten zijn ingedeeld op
basis van interventieniveaus. Deze interventieniveaus sluiten aan op de ordening van de vraagbehoeften
van ouders en jeugdigen zoals beschreven in de volgende paragraaf. De koppeling tussen de individuele
voorzieningen (op basis van interventieniveau) en de vraagbehoefte wordt vastgelegd in een nader uit te
werken regeling. Op deze wijze wordt de zorgtoeleiding vorm gegeven van vraag tot aanbod en past deze
binnen de definitie zoals aan het begin gesteld:
Personen die onder verantwoordelijkheid van het college werkzaamheden verrichten met betrekking tot de
toeleiding naar, advisering over en de bepaling van de aangewezen voorziening en ten aanzien van
personen die door het college worden ingezet om jeugdhulp te verlenen (Jeugdwet artikel 2.7, lid 2).
3.2 Opeenvolgende stappen in de zorgtoeleiding
In het werkproces van de zorgtoeleiding zijn eenduidige stappen te onderscheiden12 welke de
ouder/opvoeder/jeugdige door het proces van vraagstelling tot vraagbeantwoording heen leiden13.
Stap 1:
Gestart wordt met het besluit of de opvoeders/jeugdigen op de juiste plek zijn. Indien dit het geval blijkt
volgt stap 2. Als dit niet het geval blijkt wordt doorverwezen naar het juiste adres.
Stap 2:
Toetsen of eerdere ondersteuning/hulp heeft plaatsgevonden.
Stap 3:
Verkennen van de aard en de ernst van de problematiek, eventuele taxatie zorgsignalen.
Stap 4:
Inschatten van de veiligheid voor de jeugdige(n) waarbij alertheid is geboden op signalen van
kindermishandeling/huiselijk geweld.
Stap 5:
Beoordelen van de verhouding draagkracht/draaglast, het probleembesef en de aard, ernst en urgentie
van de problematiek.
Stap 6:
Bepalen van het geëigende vervolgtraject via het opstellen van een globale hypothese over aard van en
oplossing voor de problematiek en het vaststellen van benodigde aanvullende informatie.

12

Voorafgaand aan de vraagstelling kan een lichte toets/screening plaatsvinden om te bepalen waar de vraag het beste beantwoord
kan worden. Een zorgmelding kan ook leiden tot een stapsgewijze afhandeling.
13
Deze stappen zijn niet probleem-georiënteerd (zoals in het huidige stelsel) maar omgeving- georiënteerd. Binnen die context
passen deze begrippen beter dan zorg (besluit/toewijzing), indicatiestelling, verwijzing, behandelplan etc.
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Onderstaand is dit proces weergegeven in termen van de vraag van de opvoeders/jeugdige.

Stap

Omschrijving

1. Vraagstelling

Waar ligt de ondersteuningsbehoefte van
ouder/opvoeder/jeugdige?

2. Vraagverheldering

In kaart brengen draaglast/draagkracht ouder/opvoeder

3. Vraagduiding/vraaganalyse

De inschatting of het gewenste aanbod (opvoeding
versterkend) voldoende toereikend is (gebleken) en of
een andere inzet tot een (voor het gezinssysteem)
gewenst resultaat zal leiden

4. Vraagbemiddeling/beantwoording

Interventies zijn er in eerste instantie op gericht om
‘opvoeding versterkend’ vanuit het eigen
probleemoplossend vermogen te werken en zijn
aanvullend op de eigen zorgstructuur. Deze activiteiten
kunnen zowel in het voorveld als door de (nu nog)
geïndiceerde (jeugd)zorg worden aangeboden

Toelichting
Het gezinssysteem staat centraal met zijn/haar behoeften in plaats van de professional en/of de
organisatie; daar waar het begrip vraag genoemd wordt heeft dit altijd betrekking op het gezinssysteem.
De stappen in het primaire proces zijn er op gericht om vraaggericht en gezinsversterkend te werken.
Deze vraagstelling is overigens niet exclusief voorbehouden aan het integrale team maar kan overal
plaatsvinden. Het is van belang dat de cliëntroute vanuit de vindplaats opgestart wordt (voorbeeld via de
zorgstructuur binnen het onderwijs, of via een buurtnetwerk). Als er sprake is van een hulpvraag en het
integrale team vervolgens in beeld komt, dan volgt logischerwijs de volgende stap in de cliëntroute. De
kwaliteit van (de stappen in) het primaire proces moet bij voorkeur getoetst en geborgd worden door een
daartoe gekwalificeerde professional14. Voorgesteld wordt om de begeleiding van het gezinssysteem zoveel
mogelijk door één gekwalificeerde professional te laten uitvoeren. Iedere interne schakel in het primair
proces welke leidt tot een andere verantwoordelijke professional vergroot de kans op afhaken.
Zorgcoördinatie komt in beeld als de vraagduiding/analyse heeft plaatsgevonden en er sprake is van een
(nieuw) in te zetten traject (vraagbeantwoording). De zorgcoördinator kan ook de vraagbemiddeling ter
hand nemen. Uitgangspunt in de hulp en ondersteuning is dat waar mogelijk, het informele netwerk
meedenkt of wordt ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Ook wanneer specialistische of intensieve
vormen van hulp nodig zijn of sprake is van een maatregel van de kinderrechter. Om tot een gewogen
besluit te komen verdient het aanbeveling dat dit op een eenduidige wijze plaats vindt en gericht op
overeenstemming met de opvoeders en/of de jeugdige15. Hiervoor zijn verschillende instrumenten in
omloop. Ouders/opvoeders en jeugdigen kunnen indien mogelijk en haalbaar hun eigen plan maken. De
Jeugdwet biedt hen de mogelijkheid om dit op te stellen voordat professionals dit voor hen/met hen doen
(artikel 2.1 sub g Jeugdwet).

14

Dit kan vanuit de lijn (organisatie) naar de inhoud (uitvoering ) gedelegeerd worden.
Dit draagt ook bij aan het minimaliseren van het indienen van bezwaar en beroep tegen de zorgverleningsbeschikking in een later
stadium omdat de uitkomsten -indien deze leiden tot een niet vrij toegankelijk hulpaanbod- in het gezinsplan worden vastgelegd.
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3.3 Ordening binnen toeleiding naar jeugdhulp16
Om op een gestructureerde wijze toe te leiden naar jeugdhulp is het van belang om vanuit een vast
ordeningsprincipe de vragen van ouders/opvoeders/jeugdigen binnen het domein opgroeien en opvoeden
te verhelderen. Dit ordeningsprincipe plaatst de problematiek van een jeugdige in een kader van vijf
opvoedingsfasen. Het ordeningsprincipe wordt gebruikt om te bepalen welk type problemen er in een gezin
speelt. Aan de hand daarvan kan bepaald worden welke ondersteuning kan worden ingezet. In een
vervolgstap kan daar zorgaanbod aan worden gekoppeld. Hiervoor wordt een veel gebruikt en beproefd
opvoedingsschema van Kousemaker gebruikt waarin de hulp wordt gekoppeld aan de opvoedingssituatie
en de rol van de ouders daarin. Deze benadering geeft vijf situaties aan waarin de vraagbehoefte zich
manifesteert:
1. Opvoedingsvragen
Het kind heeft thuis, op school of op straat weinig tot geen problemen. Het kind ontwikkelt zich normaal.
Opvoedingsvragen zijn naar tevredenheid op te lossen. De ouder(s) voelt(en) zich competent. Er is
voldoende steun uit het eigen netwerk van het gezin. Er is behoefte aan informatie/algemene voorlichting
vanuit interesse.
2. Opvoedingsspanning
Er is regelmatig een probleem met het kind thuis, op school of op straat. Er zijn vragen over de psychische
en gedragsontwikkeling van het kind. Men vindt de opvoeding van het kind vaak moeilijk. Dat kan
uitmonden in chronische opvoedings-stress. De ouder voelt zich onzeker of niet competent. Er is maar af
en toe steun uit het eigen netwerk. Er is behoefte aan een lichte vorm van hulp, bijvoorbeeld persoonlijk
advies.
3. Verhoogde opvoedingsspanning
Er zijn altijd wel wat problemen met het kind thuis, op school of op straat. Er zijn duidelijke problemen in
de psychische en gedragsontwikkeling van het kind. Er is sprake van chronische opvoedingsstress. De
ouder voelt zich te kort schieten. Ouders hebben niet veel aan elkaar en het netwerk kan geen oplossingen
bieden. Er is behoefte aan zwaardere hulp, welke varieert van persoonlijk advies tot vormen van
begeleiding.
4. Opvoedingsnood
Het leven van het kind thuis, op school of op straat is een aaneenschakeling van problemen. Het kind
vertoont merkwaardig gedrag of heeft onbegrijpelijke emoties. De relatie tussen kind en ouder is ernstig
verstoord. De ouder voelt zich machteloos en de situatie lijkt onoplosbaar. De ouders lopen vast in de
opvoeding. Het netwerk rond het gezin functioneert niet meer. Zonder hulp kan de ouder niet meer.
5. Opvoedingscrisis
Er is een acute probleemsituatie met het kind. Het kind is een gevaar voor zichzelf of anderen. De ouders
kunnen het niet meer aan en geven het op. De ouder heeft de controle verloren of kan de veiligheid van
het kind niet meer garanderen. De ouders zijn noch samen, noch apart in staat om op dit moment het kind
op te voeden. Het eigen netwerk kan nu niet bijspringen. Er moet direct ingegrepen worden.
De opvoedingsfasen zijn samengevat in het onderstaande schema. Op basis van de indeling van
Kousemaker en een indeling naar enkelvoudige en meervoudige problematiek is het volgende
‘assenschema’ ontwikkeld. De opvoedingsfasen van Kousemaker zijn in de kwadranten geplaatst (de
‘velden’ tussen de twee assen). Enkelvoudige problematiek zit bovenin het schema; meervoudige,
complexe problematiek in de onderste helft. Verhoogde opvoedingsspanning (niet in het schema
weergegeven) kan leiden tot een opvoedingscrisis.

16

Bron: Hulp in kwadranten (Kindinfryslan) 2014.
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Toelichting
Meer dan 90% van de kinderen bevindt zich in de eerste twee kwadranten en komt niet in aanraking met
de huidige geïndiceerde zorg voor de jeugd. De overige kinderen wel; zij vallen in de onderste helft: er is
sprake van verhoogde opvoedingsspanning, opvoedingsnood of van een crisissituatie, waarin hulp moet
worden geboden. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) schat het aantal 0-17-jarigen die één of andere
vorm van jeugdzorg ontvangen, op 7,5% van alle kinderen. Dit percentage past binnen de range van
jeugdigen die met serieuze (15%), respectievelijk structureel ernstige (5%) opvoed- en opgroeiproblemen
te maken hebben17. In beginsel is het vooral de eerste lijn die hier in beeld is. Bij verhoogde
opvoedingsspanning, opvoedingsnood en opvoedingscrisis is hulp noodzakelijk, doorgaans vanuit de
tweede lijn. Het principe van draagkracht-/draaglastverhouding betekent ook dat soms een kind waar
‘objectief gemeten’ problemen mee zijn (het kind is bijvoorbeeld autistisch)– toch weinig of geen hulp
nodig heeft, omdat het gezin en de omgeving goed met het probleem omgaan. Andersom kan met het
kind niet veel aan de hand zijn, maar de situatie thuis toch dusdanig (onveilig) zijn dat er hulp nodig is.
De praktijk
Met het schema van Kousemaker kan inzichtelijk worden gemaakt waar de vragen zich voordoen. In de
lokale situatie moeten antwoorden komen als er opvoeding- en opgroeivragen zijn en bij (verhoogde)
opvoedingsspanning moet er advies worden gegeven en eventueel (intensievere) begeleiding plaats
vinden. Gezien de lichtere problematiek en de rol van de lokale teams/CJG op deze terreinen ligt het voor
de hand dat in deze situaties de regie vanuit het lokale team/CJG plaats vindt. Bij verhoogde
opvoedingsspanning, opvoedingsnood en opvoedingscrisis is de tweede lijn in ieder geval verantwoordelijk
voor de behandeling. De behandelcoördinatie ligt bij hen. Vanuit het lokale team/CJG is het gezinsplan
gemaakt en vindt de coördinatie van het proces plaats. Uitkomst van het onderzoek kan immers ook zijn
dat specialistische hulp noodzakelijk is, zoals begeleiding of behandeling vanuit de tweedelijns GGZ of LVB.
Vanuit het lokale team/CJG wordt deze zorg dan uitbesteed. Het lokale team/CJG houdt het gezin wel in
beeld en blijft waar nodig betrokken voor bijvoorbeeld ondersteuning bij de opvoeding of wordt later weer
ingezet voor een bestendiging van de situatie als de ondersteuning door derden wordt beëindigd. De
frequentie van het contact wordt samen met het gezin bepaald. Het is eigenlijk de situatie zoals die ook is
bij de huisarts en specialistische medische zorg. De huisarts geeft zorg zolang hij dat kan, maar verwijst
door als specialistische zorg nodig is. De huisarts is echter niet uit beeld; hij krijgt de resultaten van
onderzoeken of behandelingen en bespreekt die ook weer met zijn patiënt. Om een beeld te krijgen of
toeleiding naar zorg aan de orde is, moet in het contact met de ouder/opvoeder/jeugdige na de
toetsing/lichte screening de vraagstelling van de professional er op gericht zijn om zicht te krijgen op de
17

SCP: Jeugdzorg in groeifase, Den Haag 2011.
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opvoedingssituatie en de rol van de ouders/opvoeders18. Indien er sprake is van verhoogde
opvoedingsspanning, opvoedingsnood of een opvoedingscrisis dan wordt er een ondersteuningsplan
gemaakt.
3.4 Ondersteuningsplan
In het ondersteuningsplan wordt in een dialoog met het gezin geïnventariseerd wat goed gaat in het gezin,
waar verbetering nodig is en welk doel het gezin wil bereiken. Gezin en professional benoemen de
mogelijkheden tot ondersteuning, variërend in hulpgradatie(s). Dit wordt vastgelegd in het
ondersteuningsplan19. Het ondersteuningsplan is van het gezin en het gezin heeft de regie. Is het gezin
(tijdelijk) niet in staat om de regie te voeren, dan speelt een professional (tijdelijk) een regisserende rol
en worden veiligheidsafspraken vastgelegd als onderdeel van het ondersteuningsplan. Op deze manier is
er sprake van een integrale aanpak, is de regie van het gezin het grootst en neemt de professional zijn
verantwoordelijkheid wanneer dit nodig is. Bij zowel individuele, als overige voorzieningen is het
ondersteuningsplan de basis voor keuzes in het zorgaanbod. Naast (huis)artsen, kinderrechter en
gecertificeerde instellingen vervult het lokale team/CJG een belangrijke rol in het verlenen van ‘toegang’
tot jeugdhulp (dit zijn individuele voorzieningen vanaf interventieniveau 4: zie het overzicht in hoofdstuk
3). Wil een medewerker van het lokale team/CJG een nader oordeel over een gezin of een jongere, dan
breng hij in het ondersteuningsplan in beeld wat de situatie is en legt dit voor aan specialistische experts.

Positionering gezinsplannen in het continuüm van betrokkenheid
Eigen regievoering

Netwerk stuurt

1.

Doe het zelf

Professionele interventie

Netwerk stuurt,
Invoeg gemeente

Gemeente stuurt,
Netwerk voegt in

2.

3.

Onafhankelijk
vrijwilliger

Aanbieder via
lokaal team

Rechter stuurt

4. Gecertificeerde

instelling

3.5 Taakverdeling tussen generalist en specialistische experts
Generalisten en specialisten werken samen volgens allerlei (lokale) samenwerkingsprincipes, zoals één
gezin, één plan en wraparound care. Het uitgangspunt hierbij is het principe van inzet op maat: licht als
het kan, intensiever als het moet. De specialist wordt hierbij ingezet door de generalist, bijvoorbeeld op
het gebied van consultatie, advisering en behandeling. Hierbij blijft de generalist betrokken bij het gezin.
De jeugdige en zijn/haar opvoeders staan centraal. Het gaat om het samenwerken over de grenzen van de
organisaties heen. Zo bestaan sociale wijkteams doorgaans uit verschillende typen generalistische
professionals, waarbij domein- en doelgroep gebonden specialisten op afroep beschikbaar zijn. Afhankelijk
van het doel van het samenwerkingsverband wordt gezocht naar een optimale combinatie van
generalisten en specialisten, waarvan de laatsten al dan niet in (regionaal) teamverband kunnen worden
gegroepeerd. Deze samenwerking wordt schriftelijk vastgelegd. Daarnaast moet in een
inkoopovereenkomst worden vastgelegd hoe de verrekening plaats vindt van de inzet van deze
specialistische experts. Schematisch ziet het er dan als volgt uit:
18
Binnen het bredere sociale domein worden hiervoor de begrippen zelfredzaam/niet-zelfredzaam gebruikt. Dit is een te nauwe
begripsbepaling om zicht te krijgen op de opvoedingssituatie en de positie van de jeugdige. Aanbevolen wordt om aanvullend gebruik te
maken van het supplement Ouderschap van de Zelfredzaamheidsmatrix (www.zelfredzaamheidmatrix.nl) of ander beproefd
instrumentarium.
19
Als tijdens de vraagverkenning er ook vragen op onderwijsgebied naar voren komen, dan wordt het betreffende
samenwerkingsverband passend onderwijs betrokken.
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3.6 Verwijzingen van medici
De huisartsen en medisch specialisten krijgen onder de nieuwe Jeugdwet de bevoegdheid om naar alle
vormen van zorg voor jeugd te verwijzen. Om financiële risico’s te beperken moeten zij goed op de hoogte
zijn van de lokale mogelijkheden van het integrale team en het voorliggende veld. Er moeten afspraken
worden gemaakt over de criteria voor het verlenen van toegang. Op landelijk niveau worden afspraken
gemaakt tussen de VNG en huisartsenverenigingen. Deze zullen worden betrokken bij de besprekingen
met de huisartsen. Zie ook paragraaf 3.3. en voetnoot 23.
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4. Jeugdhulp
4.1 Interventieniveaus
Om te bepalen welk deel van de jeugdhulp vrij toegankelijk is en welk deel niet wordt deze in de regio
FoodValley onderverdeeld in zogenaamde interventieniveaus oplopend van universele preventie naar
selectieve preventie, lichte ondersteuning, intensieve ondersteuning, specialistische ondersteuning ,
specialistische intensieve ondersteuning en excluderende vormen van ondersteuning20. Deze zijn
afgestemd op de vraagbehoeften van ouders/opvoeders en jeugdigen en op de afwegingen die door de
professionals worden gemaaktUitgangspunten zijn:
De gemeenten in FoodValley hanteren de interventieniveaus als ordeningsprincipe voor de
toekomstige jeugdhulpketen.
De gemeenten in FoodValley willen in de komende jaren de generalistische interventies in aantal
laten toenemen en gaan er daarbij van uit dat daarmee het aantal specialistische interventies
afneemt.
De gemeenten in FoodValley willen het aantal jeugdigen welke aangewezen zijn op het aanbod dat
geplaatst is achter de interventieniveaus 4, 5 ,6 en 7 terugdringen door hen vroegtijdig en indien
passend, te voorzien van lichtere vormen van ondersteuning en/of begeleiding.
De gemeenten in FoodValley formuleren vooraf verwachtingen ten aanzien van het volume waarin
vormen van zorg, (dag)behandeling en gespecialiseerde zorg beschikbaar zijn. Van de
zorgaanbieders wordt verwacht dat zij aangeven hoe zij een bijdragekunnen leveren aan het
terugdringen van jeugdhulpdie valt onder de hogere interventieniveaus. Er wordt voorzien in een
0-meting die een regionale benchmark van de vraagontwikkeling mogelijk maakt.

Interventieniveau 7
Terugdringen Regionaal
interventieniveau 5 en 6

Versterken Lokaal
interventieniveau 3 en 4

Het grootste deel van de jeugdigen onder 18 jaar kan volstaan met een goed functionerend
aanbod van interventies gericht op het eigen gezin en sociale omgeving in het eerste en tweede
interventieniveau.
Een beperkt deel van de totale jeugd (aanname 15%) heeft behoefte aan ondersteuning vanaf het
interventieniveau 3 tot en met 7. Omdat we uitgaan van een versterking van de preventie en
lichte ondersteuning, kunnen de gemeenten de middelen voor interventieniveau 3 en 4 expliciet
oormerken.

20

Het werken met interventieniveaus vindt inmiddels zowel in de provincie Drenthe, als in de regio IJsselland (Overijssel) plaats.
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Opvoedsituatie

Interventieniveaus
1. Universele
preventie

Opvoedingsvragen

2. Selectieve
preventie

Opvoedingsspanning
3. Lichte
ondersteuning

Activiteiten (kunnen aangevuld en

Aanbod

of gewijzigd worden)

(nog
toevoegen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verhoogde opvoedingsspanning

•

+ ondersteuningsplan

•
•
•

4. Intensieve
ondersteuning

5. Specialistische
ondersteuning

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opvoedingsnood
&
Opvoedingscrisis
+ondersteuningsplan

6. Specialistische
intensieve
ondersteuning

•

7. Excluderende
vormen van
ondersteuning

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Lezingen/ voorlichting
Folders
TV spots
Welzijn nieuwe stijl
Vrijwilligerscircuit
Zelfhulpgroepen
Themabijeenkomsten
Ouderavonden
Jongerenwerk
Eén gesprek
Telefonisch advies
Vraagverheldering
Toeleiding naar ondersteuning
Meerdere gesprekken (ong. 5
keer) + follow-up na 6 maanden
Korte individuele training en
andere kortdurende interventies
(maximaal 5 keer)
Langdurige ondersteuning door
vrijwilligers
Generalistische training voor
groepen ouders (ong. 5 keer)
Generalistische training voor
groepen jeugdigen (ong. 5
bijeenkomsten)
Cliëntondersteuning
Langdurige laagfrequente hulp en
coördinatie van zorg (ong.
maandelijks contact)
Gezinsinterventies (medium
risico, ongeveer 5 tot 12 keer)
Gespecialiseerde
(gezins)interventies of trainingen
(ong. 5 tot 12 keer individueel +
ong. 5 tot 8 keer groep)
Respijtzorg
Kinderopvang plus
Persoonlijke verzorging
Vervoer21
Diagnostiek uitgebreid
Crisishulp
Gespecialiseerde training: ong.
25 keer ambulant
Maatregelhulp in het kader van
jeugdbescherming
Maatregelhulp in het kader van
jeugdreclassering
Multiprobleem interventies:
meerdere malen per week, meer
dan 20 keer
Traumabehandeling in het kader
van kindermishandeling en/of
huiselijk geweld
Dagbehandeling
Gezinsbehandeling
Pleegzorg begeleiding ouders
Pleegzorg begeleiding
pleegouders
Pleegzorg vergoeding
pleegouders
Gezinshuis
Residentiële zorg
Jeugdzorg plus
Behandeling psychiatrie
Verblijf psychiatrie

Toelichting op het schema
Het grootste deel van de jeugdigen onder 19 jaar kan volstaan met een goed functionerend aanbod van
interventies gericht op het eigen gezin en sociale omgeving. Door het in beeld brengen van de

21

Het vervoer is gekoppeld aan de extramurale begeleiding en kortdurend verblijf (inclusief vervoer). Deze zorg wordt
voor zover deze betrekking heeft op jeugdigen tot 18 jaar vanuit de AWBZ naar de Jeugdwet overgeheveld.
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vraagbehoefte kan die worden gekoppeld aan het benodigde interventieniveau. Dit betreft het eerste tot
en met het derde interventieniveau. Veel van deze taken worden al lokaal uitgevoerd. Preventie valt in
technische zin niet onder de Jeugdwet, maar wordt lokaal via bestaande subsidies en afspraken vorm
gegeven. In nauwe verbinding met het CJG/ lokale teams moet de inzet van onder andere jeugd- en
jongerenwerk, welzijn en de jeugdgezondheidszorg (0 – 18 jaar) worden vorm gegeven. Het is aan
gemeenten om de basispreventie op orde te hebben. Het lijkt gewenst via monitoring ook een beter inzicht
te krijgen in de specifieke lokale inzet.Het gespecialiseerde zorgaanbod valt onder interventieniveau 4 tot
en met 7
In sommige gevallen (bijvoorbeeld als het kind/de kinderen niet veilig zijn in het het gezin) zullen kinderen
niet in hun eigen gezinscontext kunnen opgroeien. In dat geval start (partiële) overname van opvoeding.
Ook dan echter wordt ‘zo inclusief mogelijk’gewerkt. Een oplossing in het eigen netwerk (buren, vrienden,
familie) is bijvoorbeeld veel inclusiever (en goedkoper) dan een plaatsing in een woonvoorziening van een
aanbieder van jeugd- en opvoedhulp.
Aanvullende niveaus (oplopend in graad van exclusie) zijn:
•
Partiële overname opvoedingsverantwoordelijkheid: hiervan is bijvoorbeeld sprake in het geval van
deeltijdpleegzorg of gezinsbehandeling met verblijf.
•
Overname van de opvoedingsverantwoordelijkheid: bijvoorbeeld in gezinshuizen, residentiël
voorzieningen, AWBZ voorzieningen of klinische opnames in de psychiatrie.
•
Maatschappelijke separatie: besloten of gesloten behandeling binnen Jeugdzorg Plus, gesloten
psychiatrie of in de landelijke voorzieningen.
•
Maatschappelijk isolement: jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats die zwervende zijn.
Een beperkt deel van jeugdigen heeft behoefte aan ondersteuning vanaf het interventieniveau 4 tot en
met 6. Uit landelijke gegevens22 blijkt dat dit 11% van de jeugdigen betreft. Een beperkt deel van de
jeugdigen is aangewezen op wonen en permanentere vormen van hulp zoals dagbehandeling, residentiële
opvang of jeugdzorg plus;interventieniveau 7.
Bij de regionale inkoop van jeugdhulp wordt gestuurd op een actievere samenwerking tussen
jeugdhulpaanbieders. Zwaardere vormen van jeugdhulp kunnen door samenwerking ten opzichte van nu
kostenefficiënter worden georganiseerd door onder andere de combinatie van lichte en zwaardere
jeugdhulp te bundelen en meer ambulante trajecten aan jongeren en gezinnen te bieden. In alle gevallen
zijn de interventies gericht op het versterken van de eigen sociale leefomgeving van de jeugdige en het
gezin.
4.2 Omschrijving jeugdhulp
Op basis van de interventieniveaus resulteert de toeleiding in het verkrijgen van de benodigde jeugdhulp.
Wat jeugdhulp inhoudt staat omschreven in de jeugdwet (art. 1.1.):
1°. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het
verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische
problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking
van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptie gerelateerde problemen;
2°. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren
van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch
psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben
bereikt, en
3°. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging
gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke,
lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de
leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien
jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.

22

Jeugdigen in Zorg (SCP en Ceberon januari 2013).
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De gemeenten in de regio FoodValley hebben in de regionale uitvraag voorwaarden gesteld aan de inzet
van jeugdhulp:
Het hulpaanbod dient direct of indirect bij te dragen aan het versterken van de directe omgeving
van ouders/opvoeders en jeugdigen.
Het hulpaanbod is op maat en sluit aan op de vraagbehoefte van ouders/opvoeders en jeugdigen
en houdt rekening met de persoonskenmerken, de godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en
culturele achtergrond van de jeugdige en de ouders/opvoeders.
Het hulpaanbod wordt zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk ingezet.
Het hulpaanbod is onderdeel van een integrale aanpak.
Tijdens het verlenen van jeugdhulp is er zicht op de veiligheid van de jeugdige(n).
Ten behoeve van de contractering met het oog op de inkoop van jeugdhulp zijn specifieke criteria
vastgesteld.
4.3 Beslissen over passende jeugdhulp
Binnen de lokale situatie hebben medici, zoals eerder aangegeven, een beslissingsprimaat en moet worden
vastgesteld wie binnen de lokale teams/CJG mandaat heeft om over passende hulp te beslissen. De
administratieve afhandeling van de beschikking vindt bij de gemeente plaats.
Het college legt de bevoegdheidsverdeling vast in een mandaatbesluit. In de werkprocessen worden
afspraken gemaakt over de termijnen waarbinnen de verlenings- en afwijzingsbeschikkingen voor de
verschillende vormen van jeugdhulp worden afgegeven.
Bij verwijzingen van de huisarts zal normaliter worden verwezen naar een bepaald soort
jeugdhulpaanbieder (bijvoorbeeld jeugd-ggz), maar zal niet worden vastgelegd welk soort voorziening
precies wordt toegewezen. Het is de jeugdhulpaanbieder zelf die bepaalt welke concrete voorziening wordt
aangeboden; de soort behandeling, de duur en de intensiteit ervan. Om kostenbeheersing in dit proces te
waarborgen worden er niet alleen afspraken met huisartsen gemaakt over hun verwijzingen, maar wordt
ook vastgelegd binnen welk kader de jeugdhulpaanbieders bepalen welke voorziening wordt toegekend23.
4.4 Benodigde deskundigheden welke vereist zijn om te beslissen over passende hulp
Afhankelijk van de hulpvraag moet deskundigheid aanwezig zijn op de volgende gebieden (AMvB bij
Jeugdwet):
a. Opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.
b. Opvoedingssituaties waardoor jeugdigen mogelijk in hun ontwikkeling worden bedreigd.
c. Taal- en leerproblemen.
d. Somatische aandoeningen.
e. Lichamelijke of verstandelijke beperkingen.
f. Kindermishandeling en huiselijk geweld.
Zie voor de verdere uitwerking ook paragraaf 2.5.

23
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 een verwijzing geven voor bijvoorbeeld
psychiatrische hulp of een andere vorm van jeugdhulp. De jeugdhulpaanbieder waar de jeugdige of zijn ouder vervolgens met deze
verwijzing naartoe gaat, zal inhoudelijk beoordelen welke zorg de jeugdige precies nodig heeft, met welke frequentie en voor hoe lang
(de duur en de omvang). Deze laatste zal dus de daadwerkelijke inhoud van de voorziening bepalen. Daarbij dient de
jeugdhulpaanbieder zich te houden aan de afspraken die hij daarover met de gemeente heeft gemaakt in het kader van de contract- of
subsidierelatie en met de regels die de gemeente op grond van artikel 2.8 bij verordening stelt. De gemeente kan in haar verordening
niet alleen aangeven welke vormen van jeugdhulp alleen na een besluit van de gemeente of een verwijzing door de huisarts, medisch
specialist en jeugdarts toegankelijk zijn, maar ook de voorwaarden waaronder deze vormen van ondersteuning, hulp en zorg verkregen
kunnen worden. Met andere woorden; de jeugdhulpaanbieder is bij de bepaling welke vorm van jeugdhulp met welke frequentie en voor
hoe lang, gebonden aan hetgeen de gemeente hierover in de verordening heeft opgenomen (memorie van toelichting Jeugdwet).
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5. Toekennen van jeugdhulp
5.1 Afgeven beschikking
Jeugdhulp kent ‘overige’ voorzieningen en individuele voorzieningen. Overige voorzieningen zijn vrij
toegankelijk; voor individuele voorzieningen moet toegang worden verleend door het CJG/ lokale integrale
team, de (huis)arts, kinderrechter of gecertificeerde instelling. In het schema op blz. 17/18 wordt globaal
aangegeven welke vormen van ondersteuning tot de overige en welke tot de individuele voorzieningen
behoren.
Voor individuele voorzieningen vanaf niveau 4 is een verleningsbeschikking nodig.
Staat vast dat een individuele voorziening nodig is, dan moet de verleningsbeschikking snel worden
afgegeven, zonder dat nog een toets elders hoeft plaats te vinden, zoals dat in het huidige stelsel via
Bureau Jeugdzorg wel gebeurt. Op basis van het ondersteuningsplan en eventuele aanvullende informatie
en onderzoek waar dat nodig is, wordt besloten of inzet van het informele netwerk of welzijnsactiviteiten
met bijvoorbeeld een vorm van lichte opvoedhulp voldoende is om de situatie hanteerbaar te maken. Vindt
het lokale team/CJG samen met het gezin dat hiermee kan worden volstaan, dan volgt geen beschikking.
Zijn ouders of de jongere het niet eens met dit oordeel dan ontvangen zij een afwijzingsbeschikking en
kunnen bezwaar maken. Ook kan het oordeel zijn dat een mix van overige en individuele voorziening of
alleen een individuele voorziening nodig is. Dan wordt een verleningsbeschikking afgegeven die recht geeft
op een individuele voorziening. In deze beschikking staan ook de andere vormen van ondersteuning en
hulp genoemd, als deze zijn afgesproken in het ondersteuningsplan.
Dit ziet er schematisch als volgt uit:

5.2 Beschikkingen als juridische basis
Wanneer het lokale team/CJG, een (huis)arts of een gecertificeerde instelling voor
jeugdbescherming/jeugdreclassering de toegang tot een individuele voorziening biedt, kan de cliënt kiezen
uit de partijen die voor die vormen van zorg een overeenkomst met de gemeente hebben gesloten. De
zorgvorm, ingangsdatum en geldigheidsduur van de beschikking worden in de verleningsbeschikking vast
gelegd. Tegen de beschikking staat bezwaar en beroep open conform de Algemene wet bestuursrecht
(Awb).
5.3 Afhandelen beschikking
De verlenings- of afwijzingsbeschikking wordt gemaakt door de gemeente, omdat zij al een
administratieve organisatie heeft die hier ervaring mee heeft (het WMO-loket). Wat er in de verlenings- of
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afwijzingsbeschikking staat wordt zoals eerder benoemd, bepaald door het lokale team/CJG. Het lokale
team/CJG geeft ook inhoudelijk een akkoord voor de beschikking.
Landelijk wordt nog een discussie gevoerd of de gemeente ook een beschikking maakt als een huisarts,
medisch specialist of gecertificeerde instelling bepaalt wat de passende hulp is. De gemeenten binnen de
regio FoodValley gaan daar wel van uit. Het is in ieder geval aan te bevelen dat wordt vastgelegd dat er
een verplichting is om het lokale team/CJG te informeren over de hulp die zij hebben ingezet. Zie ook
paragraaf 3.3.
Uitgaande van enkele duizenden jeugdigen ‘in zorg’ in FoodValley, moet gerekend worden op enkele
duizenden beschikkingen per jaar. Er moet nader worden bepaald hoe specifiek de beschikkingen dienen
te zijn. Sturen op het gebruik van zorgproducten en flexibiliteit in de uitvoering moeten hierbij in balans
worden gebracht. Dit ziet er schematisch als volgt uit:
5.4 Persoons Gebonden Budget (PGB)

Cliënten kunnen onder voorwaarde voor een PGB kiezen. Wettelijk is bepaald dat zij daarbij gemotiveerd
aangeven dat de door de gemeente ingekochte zorgproducten niet passend zijn voor hun hulpvraag.
Daarnaast moeten cliënten (al dan niet met hulp van hun netwerk) in staat zijn de aan een PGB verbonden
taken uit te oefenen. De gemeente ziet er op toe dat de door cliënt gewenste hulp van goede kwaliteit is.
Tevens is wettelijk bepaald dat het college een PGB kan weigeren als de kosten van het betrekken van de
jeugdhulp van derden hoger zijn dan de kosten van de individuele voorziening.
Het afgeven van PGB’s leidt tot een budget dat via de Sociale Verzekeringsbank (SVb) wordt beheerd
(trekkingsrecht). De wijze waarop wordt getoetst of is voldaan aan de wettelijke voorwaarden wordt door
elke gemeente afzonderlijk vastgelegd in een aparte beleidsregel. Als een cliënt kiest voor een voorziening
in de vorm van een PGB, wordt hij voor de verlening daarvan geïnformeerd over de gevolgen van zijn
keuze. Volgens de wet moet deze voorlichting objectief en begrijpelijk zijn. Een mogelijkheid is om de
gevolgen van een keuze voor een PGB toe te lichten tijdens het gesprek.
5.5 Afspraken over privacy en beslistermijnen
In de zorgtoeleiding wordt kwetsbare informatie gedeeld. In diverse wetgeving is vastgelegd hoe de
privacy van jeugdigen en opvoeders is geregeld. Als een cliëntdossier wordt opgebouwd kan er sprake zijn
van gedeelde machtigingen. Het CJG en/of lokale teams moeten als organisatie eenheden een privacy
reglement vaststellen, zodat voor de jeugdige en zijn/haar opvoeders duidelijk is hoe er met hun gegevens
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wordt omgegaan. De stappen die in de zorgtoeleiding worden gezet moeten worden gekoppeld aan
termijnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het terugkoppelen van verslaggeving aan de jeugdige/opvoeder,
het vaststellen van een ondersteuningsplan en de termijn waarbinnen over een zorgaanvraag wordt beslist
en jeugdhulp wordt toegewezen. Dit kan in een procesbeschrijving, zodat de totale besluitvorming
plaatsvindt binnen de wettelijke termijn.
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Bijlage 1: Schematische weergave van de zorgtoeleiding
De in dit afwegingskader
beschreven stappen van de
toeleiding zijn terug te vinden in
onderstaand schematisch
weergegeven afwegingskader.
Daarin staat hoe een
ondersteuningsvraag uiteindelijk
leidt tot jeugdhulpaanbod. Een
ondersteuningsvraag kan namens
het gezin binnenkomen bij een
huisarts, jeugdarts, medisch
specialist of direct bij de
gemeente of het lokale team (1).
De vraag kan ook via het netwerk
bij de artsen of gemeente terecht
komen. Wanneer de vraag
binnenkomt bij de huisarts,
jeugdarts, of medisch specialist
zal er vraagverheldering
plaatsvinden en zal er mogelijk
worden doorverwezen naar een
individuele voorziening (6), lokaal
aanbod of naar het lokale team.
Vanuit een gemeentelijk loket zal
in de meeste gevallen worden
doorverwezen naar het lokale
team (2). Een geregistreerde
professional van het team zal
vervolgens tijdens één of
meerdere gesprekken proberen
de ondersteuningsbehoefte zo
helder mogelijk op tafel te krijgen
(3). Hierna is het van belang dat
de professional deze hulpvraag
ordent aan de hand van opvoedingsfasen (5), zodat duidelijk wordt tot welk interventieniveau het vraagstuk behoort (5). Zo kan bepaald worden welk aanbod past bij
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de ondersteuningsbehoefte (overzicht hoofdstuk 3). Bij opvoedingsvragen en opvoedingsspanning kan bijvoorbeeld doorverwezen worden naar het lokale aanbod. Bij
opvoedingsspanning, nood en crisis zal mogelijk echter zwaardere hulp ingeschakeld moeten worden, waar een beschikking voor moet worden aangevraagd. Deze zal
worden geschreven door de professional en wel of niet worden verleend door de gemeente. Tevens zal de professional bij deze zwaardere ondersteuningsbehoefte een
ondersteuningsplan opstellen met het gezin en het netwerk rondom het gezin (4). Dit plan zal mogelijk als onderbouwing dienen bij het aanvragen van de beschikking.
Tot slot is het mogelijk dat de cliënt gebruik wil maken van een PGB, waar mogelijk ook een beschikking voor afgegeven moet worden.
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Bijlage 2: ICT structuur
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