
Afbakening jeugdhulp
Bianca den Outer, strateeg afbakening jeugdhulp



Inleiding

• Uitvoering jeugdhulpplicht door gemeenten

• Verordening en nadere regels

• Grijze gebieden en onduidelijkheid voor inwoners en professionals

• AEF rapport: te weinig afbakening

• Introductie Bianca den Outer



Afbakening in context landelijke 
ontwikkelingen

- Jeugdwet heeft een open karakter

- Dit biedt gemeenten ruimte voor maatwerk, maar brengt ook dilemma’s met zich mee:

• Landelijk onderzoek laat zien dat steeds meer jeugdigen gebruik maken van jeugdhulp 

• En we zien dat jeugdigen steeds langer en/of intensiever gebruik maken van jeugdhulp

- Er is dus een cumulatief effect: meer jeugdigen en langer en/of intensiever gebruik = 
hogere kosten. Maar ook: meer druk op professionals en voorzieningen

- Er zijn geen objectief aanwijsbare factoren die de groei verklaren

- Extra middelen zijn beschikbaar gesteld inclusief ontwikkelagenda (Commissie van 
wijzen) en onderzoek naar aanpassingen jeugdwet

- Rapport WRR!



 





Afbakening in context regionale 
ontwikkelingen

Regionaal is reeds veel werk uitgevoerd om te komen tot een afbakening van 

jeugdhulp. De werkgroep die in 2020 aan de slag is geweest met dit onderwerp, 

heeft vastgesteld dat er dilemma’s zijn op afbakening van diverse zorgfuncties. Dit 

traject heeft een doorstart/vervolg en we streven naar afronding per 1 januari 

2022. Resultaat moet dan zijn:

• Een nieuwe verordening waarbij er lokaal ruimte is voor maatwerk

• Een concreet afwegingskader voor de toegang om handen en voeten te geven 
aan afbakening 



Afbakening in context lokale ontwikkelingen

• Ik wil graag met u in gesprek over de dilemma’s, vragen en wensen die er 
bij u zijn over afbakening van jeugdhulp

• Onder afbakening verstaan we:

- Reikwijdte van de jeugdwet (hoe geven we invulling aan de 
jeugdhulpplicht)

- Afbakening andere wettelijke kaders (Zvw, Wlz, Wmo, Passend Onderwijs 
etc.)

- Afbakening op toegang (wat is gespecialiseerde jeugdhulp en wat kan in 
het gebiedsteam worden uitgevoerd = zorg dichtbij)

Kim Oude Egberink, 09/27/2021
wat moeilijke vraag ivm de breedte van het onderwerp. mogelijk kunnen we dit wat concretiseren voor de raad door te werken met concrete praktijkvoorbeelden/casuistiek?
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