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Op	  1	  januari	  2015	  gaat	  de	  Jeugdwet	  in.	  Vanaf	  die	  
datum	  zijn	  gemeenten	  verantwoordelijk	  voor	  de	  
jeugdhulp	  voor	  kinderen	  en	  jongeren	  tot	  18	  jaar.	  
Omdat	  er	  minder	  geld	  beschikbaar	  is,	  willen	  we	  de	  
jeugdhulp	  slimmer,	  sneller	  en	  goedkoper	  organiseren.	  
Dichtbij	  huis	  en	  persoonlijk;	  met	  één	  regisseur	  en	  één	  
plan	  voor	  het	  gezin.	  Hoe	  werkt	  dat?	  

Waar	  kan	  ik	  heen?	  
Stel,	  u	  bent	  een	  alleenstaande	  vader	  met	  een	  
puberende	  dochter	  en	  u	  ondervindt	  de	  laatste	  tijd	  wel	  
erg	  veel	  problemen	  met	  elkaar.	  Er	  is	  veel	  ruzie	  en	  u	  
weet	  niet	  meer	  hoe	  het	  verder	  moet.	  Waar	  kunt	  u	  
naartoe?	  Er	  zijn	  verschillende	  mogelijkheden.	  U	  kunt	  
naar	  uw	  huisarts	  gaan,	  u	  kunt	  het	  op	  school	  aangeven	  
of	  u	  kunt	  bellen	  naar	  het	  Centrum	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin.	  
In	  uw	  wijk	  zijn	  altijd	  dit	  soort	  basisvoorzieningen	  
aanwezig	  die	  u	  op	  weg	  kunnen	  helpen.	  Ook	  in	  2015	  
kunt	  u	  met	  vragen	  terecht	  bij	  vertrouwde	  of	  bekende	  
plekken	  of	  personen.	  Dit	  kunnen	  tevens	  zijn:	  de	  kerk,	  
de	  moskee	  of	  een	  maatschappelijk	  werker.	  Daar	  
verandert	  niets	  aan.	  	  

Snel	  en	  dichtbij	  
In	  de	  nieuwe	  werkwijze	  van	  jeugdhulp	  staan	  deze	  
basisvoorzieningen	  in	  direct	  contact	  met	  een	  
jeugdteam	  of	  (sociaal)	  wijkteam	  in	  de	  gemeente.	  In	  dat	  
team	  werken	  professionals	  die	  kennis	  hebben	  van	  
gezinsproblematiek,	  ouder-‐/kindproblematiek,	  
kinderen	  met	  een	  verstandelijke	  beperking	  of	  
kinderen	  die	  meer	  psychologische	  hulp	  nodig	  hebben.	  
Uw	  hulpvraag	  wordt	  diezelfde	  week	  nog	  besproken	  en	  
binnen	  twee	  weken	  komt	  er	  iemand	  bij	  u	  langs	  voor	  
een	  gesprek.	  Het	  doel	  van	  dat	  gesprek	  is	  om	  met	  
elkaar	  tot	  een	  plan	  te	  komen.	  Dat	  kan	  zijn	  door	  
bijvoorbeeld	  een	  of	  meerdere	  gesprekken	  te	  
faciliteren	  tussen	  u	  en	  uw	  dochter.	  Wat	  gaat	  er	  wel	  
goed?	  Wat	  is	  er	  voor	  nodig	  om	  tot	  afspraken	  te	  
komen?	  Hoe	  kunnen	  we	  begrip	  kweken	  voor	  elkaar?	  
	  
Indicaties	  vervallen	  
Een	  andere	  belangrijke	  verandering	  is	  dat	  niet	  meer	  
gewerkt	  wordt	  met	  indicaties.	  Het	  voordeel	  daarvan	  is	  
dat	  u	  sneller	  geholpen	  kunt	  worden.	  Uw	  hulpvraag	  
wordt	  niet	  meer	  getoetst	  door	  een	  indicatiecommissie	  

maar	  de	  contactpersoon	  of	  regisseur	  van	  het	  
jeugdteam	  bepaalt	  in	  overleg	  met	  het	  gezin	  welke	  hulp	  
er	  noodzakelijk	  is.	  Er	  is	  dus	  minder	  bureaucratie	  en	  
het	  bespaart	  tijd	  en	  geld.	  Enkele	  jeugdprofessionals	  
hebben	  inmiddels	  ervaringen	  opgedaan	  in	  een	  pilot.	  
“Wat	  wij	  zelf	  als	  heel	  prettig	  ervaren	  is	  het	  feit	  dat	  wij	  
mensen	  nu	  veel	  sneller	  en	  efficiënter	  kunnen	  helpen.”	  
Een	  hulpverlener	  van	  Triviumlindenhof	  vertelt	  in	  haar	  
nieuwe	  rol	  als	  jeugdprofessional	  hoe	  het	  voorheen	  
ging.	  “Er	  kwam	  bijvoorbeeld	  iemand	  binnen	  bij	  MEE,	  
vervolgens	  moest	  Bureau	  Jeugdzorg	  de	  screening	  
doen.	  De	  uitkomsten	  van	  dat	  onderzoek	  ontvingen	  wij	  
dan	  na	  een	  aantal	  weken.	  Die	  werden	  opgestuurd	  naar	  
een	  indicatiecommissie,	  daar	  moesten	  we	  dan	  op	  
wachten	  en	  afhankelijk	  van	  de	  indicatie	  kwam	  het	  
weer	  bij	  ons	  terecht.	  We	  zijn	  nu	  veel	  meer	  als	  
professional	  betrokken.	  We	  kunnen	  mensen	  binnen	  
twee	  weken	  helpen.	  We	  besparen	  enorm	  veel	  tijd	  én	  
geld.	  En	  er	  wordt	  veel	  meer	  van	  onze	  expertise	  
gevraagd.	  Wat	  kan	  ik	  er	  zelf	  mee	  of	  welke	  collega	  kan	  
ik	  hier	  het	  beste	  bij	  halen?”	  

Verschil	  
Het	  grote	  verschil	  tussen	  de	  oude	  en	  de	  nieuwe	  
werkwijze	  van	  de	  Jeugdwet	  is	  dat	  de	  professionals	  
waar	  u	  persoonlijk	  contact	  mee	  heeft,	  zelf	  de	  expertise	  
in	  huis	  hebben	  om	  u	  snel	  en	  dichtbij	  huis	  te	  
ondersteunen.	  	  

Een	  bureau	  Jeugdzorg	  hulpverlener,	  nu	  werkzaam	  in	  
het	  Jeugdteam,	  vertelt	  over	  die	  expertise:	  “Wij	  
gebruiken,	  al	  veel	  langer	  overigens,	  een	  
oplossingsgerichte	  benadering	  voor	  gezinnen	  waar	  de	  
veiligheid	  van	  een	  kind	  een	  probleem	  vormt.	  We	  
kijken	  naar	  wat	  er	  wel	  goed	  gaat,	  naar	  wat	  de	  
krachten	  van	  het	  gezin	  zijn.	  Wat	  is	  er	  vervolgens	  nodig	  
om	  met	  elkaar	  tot	  een	  plan	  te	  komen?	  We	  bekijken	  het	  
gezin	  als	  een	  geheel.	  Hoe	  kunnen	  we	  het	  geheel	  weer	  
goed	  laten	  werken?	  Wij	  helpen	  bijvoorbeeld	  ouders	  en	  
kinderen	  om	  de	  dingen	  bespreekbaar	  te	  maken,	  we	  
stellen	  samen	  een	  plan	  van	  aanpak	  op	  en	  altijd	  kijken	  
we	  hoe	  het	  gezin	  hulp	  kan	  vragen	  in	  de	  directe	  
omgeving.”	  

In	  het	  geval	  van	  de	  vader	  met	  de	  puberende	  dochter	  
kunnen	  eenvoudige	  tips	  al	  voldoende	  zijn	  om	  de	  
problemen	  te	  verhelpen.	  Door	  bijvoorbeeld	  de	  dochter	  
stapsgewijs	  te	  helpen	  met	  het	  opruimen	  van	  haar	  
kamer:	  het	  punt	  waar	  de	  vader	  vooral	  over	  valt.	  De	  
vader	  aan	  de	  andere	  kant	  kan	  geadviseerd	  worden	  om	  
niet	  alleen	  maar	  over	  dingen	  te	  praten	  die	  niet	  goed	  
gaan,	  maar	  om	  ook	  complimenten	  te	  geven.	  	  

Eén	  gezin,	  één	  plan,	  één	  regisseur	  
Is	  de	  hulpvraag	  zodanig	  dat	  ook	  vrienden,	  familie	  of	  
mensen	  uit	  de	  buurt	  u	  en	  uw	  kind	  niet	  verder	  kunnen	  
helpen,	  dan	  zoekt	  uw	  contactpersoon	  naar	  iemand	  
met	  de	  juiste	  expertise	  voor	  eventueel	  specialistische	  
zorg.	  Altijd	  in	  overleg	  met	  u!	  	  

Waar	  of	  door	  wie	  u	  ook	  geholpen	  wordt,	  de	  
contactpersoon	  (de	  regisseur)	  van	  het	  gezin	  blijft	  
altijd	  betrokken	  als	  aanspreekpunt.	  Dit	  is	  in	  feite	  de	  
kern	  van	  de	  aanpak	  ‘één	  gezin,	  één	  plan,	  één	  
regisseur’.	  De	  gemeente	  wil	  hiermee	  bereiken	  dat	  
gezinnen	  met	  meerdere	  hulpvragen	  met	  minder	  
hulpverleners	  te	  maken	  krijgen.	  En	  dat	  de	  hulp	  die	  zij	  
krijgen	  van	  verschillende	  hulpverleners	  beter	  op	  
elkaar	  wordt	  afgestemd.	  	  

Hulp	  uit	  omgeving	  
Wij	  vragen	  daarbij	  ook	  iets	  van	  u:	  professionele	  
hulpverleners	  verlenen	  tijdelijke	  hulp	  maar	  bieden	  
geen	  echte	  continuïteit.	  Familie	  en	  vrienden	  zijn	  vaak	  
langer	  met	  elkaar	  verbonden	  en	  staan	  ook	  dichterbij.	  
Het	  is	  dus	  altijd	  goed	  om	  te	  kijken	  of	  er	  mensen	  in	  uw	  
directe	  omgeving	  zijn	  die	  u	  kunnen	  helpen.	  Of	  waar	  u	  
uw	  verhaal	  kwijt	  kunt	  en	  ervaringen	  kunt	  delen.	  
Natuurlijk	  is	  dit	  geen	  verplichting.	  En	  soms	  is	  de	  
situatie	  er	  echt	  niet	  naar.	  Maar	  het	  kan	  ook	  zijn	  dat	  u	  
het	  moeilijk	  vindt	  om	  een	  hulpvraag	  te	  stellen.	  De	  
jeugdprofessionals	  uit	  het	  jeugdteam/sociale	  
wijkteam	  kunnen	  u	  ook	  daarbij	  ondersteunen.	  Het	  kan	  
bijvoorbeeld	  zijn	  dat	  de	  puberdochter	  in	  ons	  
voorbeeld	  zich	  op	  school	  afgewezen	  voelt.	  In	  dat	  geval	  
kan	  een	  expert	  een	  bezoek	  aan	  de	  school	  brengen.	  Om	  
zo	  samen	  het	  gesprek	  aan	  te	  gaan	  met	  leraren	  of	  
schoolmaatschappelijk	  werkers.	  En	  om	  te	  vragen	  of	  ze	  
haar	  af	  en	  toe	  wat	  aandacht	  willen	  geven.	  	  


