
Wat houdt de transitie in?
Gemeenten krijgen op termijn alle vormen van jeugdzorg en 

opvoedingsondersteuning in hun pakket. Dat betekent dat 

zij verantwoordelijk worden voor:

* provinciale jeugdzorg (w.o. toegang, advies- en meldpunt 

kindermishandeling, kindertelefoon, ambulante en residen-

tiële zorg, en pleegzorg)

* de jeugd-ggz (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet)

* gesloten jeugdzorg

* jeugdreclassering

* jeugdbescherming

* de zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd-LVG)

* en de preventie van psychische en/of lichamelijke problemen 

bij jongeren, in kader van Wmo (prestatieveld 2) en het 

lokale gezondheidsbeleid

Als gevolg daarvan krijgen gemeenten te maken met een 

breed spectrum aan organisaties: van jeugdzorginstellingen 

en Bureau Jeugdzorg tot Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) 

en het onderwijsveld. Het uitgangspunt daarbij is om hulp 

en ondersteuning meer flexibel, tijdelijk en op maat in de 

eigen context van het gezin aan te bieden. Daarnaast komt 

er ook meer aandacht voor het versterken van het gewone 

opvoeden en het stimuleren van de betrokkenheid vanuit de 

civil society, bijvoorbeeld door het versterken van netwerken 

rond gezinnen. Gemeenten krijgen wettelijk de opdracht om 

een herkenbare en laagdrempelige plek voor opvoedingson-

dersteuning te organiseren. In de meeste gemeenten is dat 

nu al het CJG. 

In de publicatie Transitie gemeentelijk sociaal 

domein van K2 (2012) staan tien uitgangspunten 

geformuleerd voor het nieuwe stelsel:

1. jeugdige en opvoeder centraal

2. eigen kracht versterkend

3. uitnodigend

4. vroegtijdig

5. vasthoudend

6. effectief en efficiënt

7. gecoördineerd samenwerken

8. gemotiveerde en competente werkers

9. bestuurlijk draagvlak 

10. lerende organisatie

Transitie van jeugdzorg 
naar gemeenten

Vanaf 2015 worden gemeenten volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg en opvoedings-

ondersteuning. Dat is een ingrijpende operatie waarbij zo’n 3 miljard euro verschuift 

van het Rijk, provincies en zorgverzekeraars naar de gemeenten. Welke gevolgen heeft 

dit voor prestatieveld 4? En welke kansen liggen er voor vrijwilligersorganisaties en 

mantelzorgondersteuning?
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Kansen voor informele ondersteuning 
In de Wmo is de preventieve ondersteuning voor jeugd 

geregeld in prestatieveld 2. Gemeenten moeten zorgen voor 

een positief opgroei- en opvoedklimaat. De decentralisatie 

van de jeugdzorg kan voor gemeenten aanleiding zijn om 

meer aandacht te geven aan het belang van informele onder-

steuning en vrijwillige inzet rond jeugd en gezin. Hier liggen 

kansen voor welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisatie 

om passend aanbod te ontwikkelen voor ondersteuning van 

jongeren. Hiermee krijgt prestatieveld 4 een directe verbin-

ding met prestatieveld 2. Twee voorbeelden:

Eigen Kracht-conferenties

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen met 

Eigen Kracht-conferenties om jeugdigen te helpen. Daarbij 

komt ondersteuning uit het eigen netwerk van vrienden 

en familie. Hiermee kan voorkomen worden dat zwaardere 

professionele hulp nodig is. 

Maatjes- en mentoringprojecten

Via vrijwilligerscentrales lopen maatjes- en mentoringprojec-

ten om mensen met beperkingen of chronisch zieken te kop-

pelen aan een maatje of mentor. Deze vorm van vrijwillige 

ondersteuning werkt ook heel goed bij jeugdigen. Het mes 

snijdt aan twee kanten: de jongere doet leuke dingen en ziet 

een goed voorbeeld. Daarnaast wordt het gezin van de jon-

geren ondersteund. Voorbeelden van maatjesprojecten voor 

jongeren zijn Maatjesproject voor jeugd en gezin (Humanitas 

Groningen), &U meidenproject (Stichting Two Get There in 

diverse steden met lokale partners) en Mate for You (NIM 

Maatschappelijk werk Nijmegen). 

Samenhang tussen de decentralisaties
De decentralisaties in het sociale domein hebben een sterke 

samenhang met elkaar. Vanuit het perspectief van de decen-

tralisatie van de jeugdzorg zien we de volgende relaties:

AWBZ-begeleiding/Wmo

De AWBZ-begeleiding van jeugdigen wordt naar verwachting 

per 2014 overgeheveld naar gemeenten en ondergebracht in 

de Wmo. Dit kan gezien worden als de eerste stap in de tran-

sitie van de jeugdzorg. Om die begeleidingsfunctie te kunnen 

borgen, zullen gemeenten hun algemene voorzieningen en 

de preventie- en ondersteuningsfunctie uit de prestatievel-

den 1 en 2 goed op orde moeten hebben. Het feit dat de 

jeugdzorg nu in z’n geheel onder gemeentelijke regie komt 

te vallen, maakt dat de preventie beter ingevuld kan worden 

en aangesloten kan worden op geïndiceerde jeugdzorg. De 

rol van het CJG, als spilfunctie en regisseur, sluit hierop aan.

Participatiewet

De Participatiewet bundelt alle regelingen op het terrein van 

werk en inkomen. De raakvlakken met de jeugdzorg zijn er 

in gelegen dat de jeugdzorg vaak gaat om het hele gezin in 

plaats van alleen een kind. Het inkomen en de werksituatie 

van ouders is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Er is dus 

winst te behalen als bij gesprekken over werk en inkomen of 

over een jeugdige die ondersteuning nodig heeft, gekeken 

wordt naar het hele systeem. 

Passend onderwijs

In het nieuwe stelsel passend onderwijs krijgen scholen de 

verantwoordelijkheid om voor elk kind een zo goed moge-

lijke plek in het onderwijs te vinden. Dit zal samenwerking 

vragen tussen scholen onderling, maar ook tussen scholen en 

zorgaanbieders op het terrein van jeugd en opvoeding. Op die 

manier kunnen jongeren levensbreed ondersteund worden bij 

problemen.

Meer weten?
Voor vragen over de transitie van jeugdzorg naar gemeenten 

en de gevolgen die dit heeft voor prestatieveld 4 neemt u con-

tact op met Hanneke Mateman (030 789 20 55, h.mateman@

movisie.nl), Else Boss (030 789 22 41, e.boss@movisie.nl ) of  

Lou Repetur (030 789 21 17, l.repetur@movisie.nl).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




