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Voor de jeugd; nieuw jeugdstelsel Eijsden-Margraten  

2014-2017. 
 

Position Paper 
 

 

Het totale stelsel van zorg voor de jeugd verandert de komende jaren fundamenteel. Op dit 

moment zijn het ministerie van VWS, de provincies, de zorgkantoren en de zorgverzekeraars 

bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Vanaf 2015 zijn de gemeenten 

verantwoordelijk voor alle zorg voor de jeugd. Dat betekent dat de gemeenten vanaf die 

datum naast de al bestaande verantwoordelijkheid voor de jeugdgezondheidszorg en het 

preventieve jeugdbeleid ook verantwoordelijk worden voor de geïndiceerde jeugdzorg 

(inclusief de gesloten jeugdzorg), de jeugd-GGZ, de zorg voor jeugdige verstandelijk 

gehandicapten en voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit wordt de 

decentralisatie van de jeugdzorg genoemd. 

 

Met de decentralisatie van de jeugdzorg staat de gemeente Eijsden-Margraten voor een 

behoorlijke opdracht. Vormgeven aan alle nieuwe taken omvat voor een groot deel een voor 

de gemeente onontgonnen gebied. Het gaat om een omvangrijk, veelal versnipperd en 

bureaucratisch stelsel dat moet veranderen zodat de jeugdzorg sneller, beter en meer op 

maat gaat functioneren, maar waarbij ook het goede uit het huidige stelsel behouden blijft. 

De gemeente zal hierbij een belangrijke en omvattende rol spelen t.b.v. de regie en de 

coördinatie die zo’n complex proces nu eenmaal met zich meebrengt. Een uitdaging die de 

gemeente Eijsden-Margraten met enthousiasme, lef en vooral ook samen met jongeren, 

ouders en professionals wil oppakken. Voortbouwend op hetgeen nu al in het 

gemeentebeleid verankerd is  op het gebied van jeugdgezondheidszorg en preventief 

jeugdbeleid en zorgdragend voor een versterking van deze al aanwezige fundamenten op 

een wijze die past bij het nieuw in te richten jeugdstelsel, zal de gemeente Eijsden-

Margraten de zorg voor haar jeugd de komende jaren verder ontwikkelen  

 

 

1. Visie op jeugdzorg in Eijsden-Margraten: Meedoen en meetellen 

Samen met de gemeenten in de regio heeft Eijsden-Margraten een visie op de zorg voor de 

jeugd ontwikkeld. De kernpunten van deze visie zijn als volgt samen te vatten. 

 

Ieder kind heeft het recht gezond en veilig op te groeien, zijn talenten te ontwikkelen en 

naar vermogen mee te doen in onze samenleving. Ouders zijn hiervoor 

eerstverantwoordelijk. Maar ook het bredere sociale netwerk (familie, vrienden, vrijwilligers 

en professionals) levert een belangrijke bijdrage. De overheid komt in beeld als dit niet 

vanzelf gaat. Ze is dan (mede)verantwoordelijk voor extra ondersteuning, zorg of 

bescherming van jongeren.  

 

Goed en gezond opvoeden en opgroeien is op de eerste plaats voor het kind belangrijk. Het 

kind, jongeren, ouders en (mede)opvoeders en hun omgeving staan in onze ambitie 

centraal. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat kinderen goed en gezond 

opgroeien. Verschillende domeinen dragen hieraan bij: onderwijs, economie, arbeidsmarkt, 

gezondheid, vrije tijd, wonen en veiligheid. De nadruk bij opvoeden en opgroeien ligt op 

talentontwikkeling, actief participeren in school en samenleving en het benutten van eigen 

kracht. Door hierin te investeren, leggen we het fundament voor welzijn, economische 

zelfstandigheid en democratisch burgerschap.  
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Wij nemen voor de zorg voor de jeugd, de leefwereld van jeugdigen en hun opvoeders als 

vertrekpunt. We brengen eenvoud terug in de uitvoering en richten ons op de eigen 

verantwoordelijkheid en kracht van ouders en jongeren. Zij kiezen zelf de hulp en steun die 

ze nodig hebben en houden de regie. Jongeren en ouders schuiven niet meer door van de 

ene naar de andere hulpverlener. Bij ernstige gedrag- en ontwikkelproblemen schuift een 

specialist aan (een gezin, een plan, een regisseur). De manier waarop dit gebeurt, is per 

situatie verschillend. Flexibiliteit is daarom een vereiste. Als de veiligheid van kinderen of de 

omgeving in het geding is, wordt opgetreden om de veiligheid te herstellen (leerplicht, 

strafrecht, jeugdbeschermingsmaatregelen en/of veiligheidshuis). Want boven alles geldt 

dat de veiligheid van het kind gewaarborgd moet zijn. 

 

De volgende doelstellingen zijn hierbij te formuleren: 

 

Ø Meer ruimte geven aan eigen verantwoordelijkheid en kracht van ouders en 

jeugdigen  

Ouders zijn als eerste verantwoordelijk en hebben de plicht om goed voor hun 

kinderen te zorgen. Kinderen vormen en ontwikkelen zich ook in het onderwijs, 

de openbare ruimten en ook het virtuele milieu. Daarom is mee opvoeden ook 

een zaak van de omgeving.  

 

Ø De pedagogische omgeving van het kind versterken  

Iedereen heeft wel eens vragen bij opvoeden en opgroeien. Door vragen te 

stellen en elkaar aan te spreken als iets niet goed gaat, wordt gezorgd dat 

ouders, opvoeders en professionals (weer) voldoende bagage hebben om 

opvoed- en ontwikkelproblemen vroegtijdig te herkennen, waardoor kleine 

problemen ook klein blijven (ontzorgen en normaliseren).  

 

Ø Tijdig signaleren én meteen actie ondernemen 

Vroegtijdig signaleren en actie ondernemen is bij gewone en grote problemen 

van belang. Iedereen in de omgeving van de jeugdige is aan zet om actie te 

ondernemen. Belangrijk doel hierbij is snelle ondersteuning, zorg op maat in en 

rond gezinnen. Zo wordt erger voorkomen. 

 

Ø Hulp is licht waar het kan, zwaar waar het moet 

Door de versterking van de omgeving van het gezin, de vroege signalering en snel 

de juiste hulp te organiseren rond het gezin, wordt ingezet op een afname van 

zwaardere specialistische zorg. Desondanks zal specialistische zorg nodig blijven 

alsook jeugdbescherming en jeugdreclassering. Maar ook hiervoor geldt dat deze 

zorg gericht moet zijn op de pedagogische context van het kind om -zo snel als 

kan- het gewone leven te herstellen.  

 

Ø Integraal, alle leefgebieden betrokken 

Naast het zoveel mogelijk inschakelen van het eigen netwerk is, waar nodig, een 

versterkte rol voor de eerste lijn weggelegd. Alle vragen die in de eerste lijn bij 

professionals komen, worden integraal (alle leefgebieden) opgepakt binnen de 

eigen context (maatwerk). Daarom is het belangrijk dat professionals 

generalistisch denken en werken. De beste mensen opereren als generalist, met 

mandaten om meteen tot handelen over te gaan. Ouders en jongeren zijn altijd 

betrokken. Bij contacten met jongeren en hun ouders wordt breder gekeken dan 

het domein Jeugd. Kansen en problemen ook in levensgebieden als onderwijs, 

gezondheid en arbeidsmarkt, worden meegenomen bij het bepalen van de inzet 
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die nodig is om de zelfredzaamheid te optimaliseren. Gestreefd wordt naar een 

integrale jeugdketen voorschools-onderwijs-zorg-vrije tijd. 

 

Ø Sterk door samenwerken en resultaatgericht (effectiviteit en efficiëntie) 

Mensen worden sterk met elkaar. Dat geldt ook voor professionals en 

organisaties. Zij benutten elkaars kracht en vullen elkaar aan. Meer professionele 

autonomie is belangrijk. Het geheel is meer dan de som der delen. Daarom 

nemen professionals gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het behalen van het 

resultaat. Om de kansen op ontschotting volledig te benutten moet de 

samenwerking tussen professionals gefaciliteerd worden onder regie van de 

gemeente.  

 

 

2. Het nieuwe jeugdstelsel 

In het nieuwe stelsel krijgt de gemeente zoals gezegd de verantwoordelijkheid voor alle 

jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Deze 

verantwoordelijkheid wordt in dit wetsvoorstel vorm gegeven als een zorgplicht van 

gemeenten, de jeugdhulpplicht. Jeugdhulp is breed en omvat de ondersteuning, hulp en zorg 

aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en opvoedproblemen en kan 

variëren van een simpel advies of een opvoedcursus tot een verblijf bij pleegouders of 

psychiatrische zorg. De gemeente is verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief 

toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp waarbij ieder kind, dat 

jeugdhulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt. 

 

Volgens recent onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie behoort de Nederlandse 

jeugd tot de gelukkigste ter wereld. Met het overgrote deel van de jeugd gaat het goed: ze 

groeien op, gaan naar school en vinden werk. Ze ontwikkelen zich zonder al te veel vallen en 

opstaan en leveren een bijdrage aan de maatschappij. Jongeren worden gestimuleerd om 

het beste uit zichzelf te halen, zich te ontplooien en mee te doen als verantwoordelijke 

burgers. Participatie door deelname aan sport, cultuur, scholing en (vrijwilligers) werk is 

essentieel voor langdurig welbevinden. De samenleving heeft jongeren nodig: zij geven vorm 

aan de samenleving van nu en morgen. De arbeidsmarkt heeft jongeren harder nodig dan 

ooit vanwege de vergrijzing en krimpende beroepsbevolking.  

 

Rond de 15% van de kinderen is op enig moment in zijn of haar jeugd „at risk” (vertaald naar 

Eijsden-Margraten betekent dit zo’n 850-900 kinderen en jeugdigen tot 18 jaar en zo’n 150 

jongeren tussen de 18 en 23 jaar). Dit kan resulteren in een beroep op ondersteuning, hulp 

of zorg. Ongeveer 5% van de jeugd (Eijsden-Margraten:  200 tot 18 jaar en 40 in de leeftijd 

van 18 tot 23 jaar) kampt met zodanige problemen – gedragsproblemen, psychische 

problemen, licht verstandelijke beperkingen, een instabiele thuissituatie, mishandeling, 

schulden of criminaliteit in de directe omgeving – dat ze een groot risico loopt op 

maatschappelijke uitval.(
1
)  

 

Het nieuwe jeugdstelsel beoogt een samenleving dat de zorgrelaties tussen mensen 

onderling vooropstelt. Zorgrelaties tussen mensen, binnen het gezin, in familie-, buurt- of 

andere informele of gemeenschapsverbanden zijn van belang voor sociale cohesie en een 

bron van sociaal kapitaal. Zorgen voor elkaar versterkt de individuele en collectieve 

vermogens in de samenleving; een zichzelf versterkend proces. De overheid dient dit proces 

zoveel als mogelijk te faciliteren met een duidelijke regierol en er daarbij voor te waken dat 

                                                           
1
 Bron: Jeugdmonitor – CBS StatLine 
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zij deze zorgtaken niet overneemt. Dit geldt in het algemeen maar is ook gericht op een 

cultuuromslag naar demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren. 

 

Die cultuuromslag leidt er ook toe dat we anders tegen de zorg moeten gaan aankijken dan 

we gewend zijn. Het gaat om een visie op de pedagogische civil society waarin ieder kind een 

veilige omgeving om zich heen heeft, waarin de school, de naschoolse opvang, de sportclub 

en de buurt een belangrijke rol spelen. De overheid komt pas in beeld als ouders problemen 

ondervinden en zij voor hulp en ondersteuning een beroep moeten doen op de jeugdhulp. 

Bijvoorbeeld in het geval dat de opvoeding- en leefsituatie de ontwikkeling van kinderen 

bedreigt of als de jeugdige verdacht wordt of veroordeeld is wegens een strafbaar feit. De 

ondersteuning, hulp en zorg moet dan zó worden ingericht dat het probleemoplossend 

vermogen van de jeugdige, zijn ouders en omgevende gemeenschapsverbanden weer wordt 

hersteld en versterkt. 

 

Dit vraagt om veel ruimte - vrijheid en verantwoordelijkheid - voor de professional. Vrijheid 

om naar bevind van zaken - zo tijdig mogelijk -  te handelen en het interventietraject af te 

stemmen op de specifieke situatie van de jeugdige en diens omgeving. En dit alles zo dicht 

mogelijk bij de jeugdige, het liefst thuis in de eigen omgeving. 

 

Algemene jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg, scholen, 

sportclubs, buurthuizen, jongerenwerk en vrijwillige inzet dragen bij aan een positief 

opgroei- en opvoedklimaat. 

 

Een kindvriendelijke fysieke omgeving die jeugd stimuleert om meer te bewegen en vrijuit te 

spelen maakt hier deel van uit (speeltuinen, trapveldjes). En ook veilige fiets- en 

wandelroutes naar school. Een positief jeugdbeleid is gewenst en gaat uit van 

mogelijkheden waarin kinderen, jongeren en ouders gehoord worden en een stem hebben 

in de ontwikkeling van voorzieningen voor jeugdigen. 

 

Naast het faciliteren van eigen kracht en preventie blijft ondersteuning, hulp en zorg nodig 

voor jeugdigen en hun ouders. Dan moet sprake zijn van snelle en goede toeleiding tot 

jeugdhulp, die van goede kwaliteit is en die er op is gericht dat ouders zoveel mogelijk zelf 

de regie in handen houden en die zorgvuldig afgestemd wordt wanneer er sprake is van 

complexe gezinsproblemen. 

 

De mogelijkheden om zo nodig dwang toe te passen wanneer er sprake is van een 

bedreiging in de ontwikkeling van kinderen en bedreiging van de fysieke veiligheid blijven in 

stand. De toepassing van dwang is een ultimum remedium. Ook de uitvoering van de 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering komt onder de verantwoordelijkheid 

van de gemeenten. Het nieuwe stelsel is een kans om de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering verder te verbeteren. Doel is om de justitiële ketens voor de bescherming 

van jeugdigen en de aanpak van de jeugdcriminaliteit goed aan te sluiten op de zorgketens. 

De snelle en effectieve ketensamenwerking, waarin de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd, 

wordt doorgezet en verder geoptimaliseerd. 
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Het bovenstaande nieuwe stelsel is in onderstaande figuur schematisch weergegeven: 

 

 
 

Voor het grootste gedeelte van de jeugdigen en hun ouders bestaat er een positief opvoed- 

en opgroeiklimaat waar geen jeugdhulp nodig is. Een kleinere groep jeugdigen en hun 

ouders hebben advies en ondersteuning nodig. Slechts voor een zeer kleine groep jeugdigen 

en hun ouders is een zware vorm van ondersteuning, hulp of zorg en ingrijpen vereist.  

 

 

3. Samenwerking 

Op vele terreinen en met diverse betrokkenen krijgt samenwerking gestalte om de complexe 

en belangrijke taak van de zorg voor jeugd optimaal te kunnen uitvoeren. 

 

In de regio wordt door alle 18 gemeenten nadrukkelijk samengewerkt rond de 

decentralisatie van de jeugdzorg. De regio is echter divers, evenals de problematiek en de 

oplossingen. Daarom wordt ook veel waarde gehecht aan de invulling van de couleur locale 

van de zorg voor de jeugd in relatie tot de ketenpartners op het lokaal niveau.  

De komende tijd zal het regionale samenwerkingsverband aan de slag moeten om de 

samenwerking nadere invulling en operationalisering te geven, bijvoorbeeld op punten als 

opdrachtgeverschap, toezicht op partners in het veld en dekking financiële risico’s.  

 

In het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) Heuvelland wordt al sinds 2008 door de vijf 

heuvellandgemeenten (Eijsden-Margraten, Meerssen, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de 

Geul en Vaals) samengewerkt. Omdat het CJG de toegangspoort tot de jeugdzorg wordt, ligt 

het voor de hand de samenwerking met het oog op de decentralisatie volop voort te zetten 

en waar mogelijk te versterken met de gemeente Maastricht. 

 

In verschillende sectoren als zorg, onderwijs en werk & inkomen is de vraag aan de orde hoe 

de participatie naar vermogen voorop komt te staan, de eigen kracht en eigen 

verantwoordelijkheid van mensen opnieuw wordt ingevuld en hoe professionals meer 

ruimte krijgen. Deze beleidsterreinen zijn nauw verbonden met de jeugd(zorg). Het betreft 

immers deels dezelfde mensen. Een goede intersectorale afstemming is nodig om 

instellingen en professionals die werkzaam zijn in zorg, onderwijs en participatie, beter hun 

inspanningen op elkaar af te stemmen om een zo efficiënt en effectief mogelijke hulp aan 

jongeren en hun ouders te realiseren.  

 

Verbinding tussen de decentralisaties Jeugdzorg, Begeleiding /Verzorging en Participatie is 

noodzakelijk omdat ze uitgaan van dezelfde inhoudelijke uitgangspunten, omdat sprake is 

van efficiencykortingen en omdat ze in een parallel tijdpad plaatsvinden. De verbinding 
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moet zowel op het niveau van Zuid-Limburg tot stand komen als binnen elke afzonderlijke 

gemeente gemaakt worden. 

 

De ambitie om te komen tot een integrale jeugdketen voorschools-onderwijs-zorg-vrije tijd 

maakt samenwerking en afstemming met het dit jaar ingevoerde nieuwe stelsel voor 

passend onderwijs noodzakelijk. Dit nieuwe stelsel heeft tot doel er voor te zorgen dat elk 

kind zo goed mogelijk onderwijs krijgt, ongeacht een eventuele extra zorgbehoefte. De 

scholen dienen samen te werken en krijgen een zorgplicht, zij dienen elk kind passend 

onderwijs te bieden op de eigen of een andere school. De gemeente Eijsden-Margraten is 

een nieuwe toekomstvisie onderwijs aan het ontwikkelen waarbij onderlinge afstemming 

plaatsvindt dat de integraliteit versterkt.  

 

3.1 Doorontwikkeling CJG Heuvelland 

De doorontwikkeling van het CJG Heuvelland is enerzijds gericht op de lokale versterking van 

de preventieve taken en functies en anderzijds op de regionale inrichting en positionering 

van het CJG als toegangspoort tot de jeugdzorg. In het nieuwe stelsel wordt het mogelijk 

vanuit het CJG directe ondersteuning en hulp te bieden (zonder indicatiestelling). Het CJG 

helpt jeugdigen, ouders, professionals in onderwijs en kinderopvang zoveel mogelijk direct 

met advies en ondersteuning bij het uitvoeren van de opvoedtaken. Belangrijk is dat het CJG 

in principe zelf de hulp verleent, maar dat op tijd en adequaat wordt ingeschat wanneer er 

specialistische zorg nodig is. Deze zorg wordt dichtbij de cliënt ingezet zonder 

doorverwijzing, zonder wachttijd en zonder indicatiestelling. Tevens wordt verkend op welke 

wijze digitalisering en sociale media  ten behoeve van een grotere toegankelijkheid ingezet 

kunnen worden door het CJG Heuvelland. 

 

 

4. Prioriteiten in Eijsden-Margraten de komende tijd 

Ook op dit moment is de gemeente al verantwoordelijk voor allerlei taken op het gebied van 

ondersteuning aan en hulp voor kinderen en jongeren. Deze taken hebben vooral een 

preventief karakter en zijn veelal gericht op ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen 

(o.a. CJG, consultatiebureau) en het versterken van de directe leefomgeving van het kind 

(o.a. leefbare wijken, kinderopvang, sport, cultuur).  De huidige taken dienen verder 

ontwikkeld en versterkt te worden op een zodanige wijze dat ze straks passen in het nieuwe 

jeugdstelsel dat als gevolg van de decentralisatie van de zorg ingevoerd wordt. Deze 

doorontwikkeling vindt plaats terwijl de huidige taken uitgevoerd worden: tijdens de 

verbouwing gaat de verkoop gewoon door! 

 

Het nieuwe jeugdstelsel richt zich op: 

1) Jeugd die gezond en zonder problemen kan opgroeien 

2) Vrijetijdsaanbod dat aansluit bij de jongeren in Eijsden-Margraten 

3) Preventie en aanpak van jeugdoverlast- en criminaliteit 

Concreet betekent dit dat er volop aandacht zal zijn voor het terugdringen van de 

jeugdwerkloosheid, tegengaan van alcoholmisbruik door jongeren en preventieve aanpak 

van jeugdcriminaliteit. 

 

Op  de hierboven beschreven wijze bereidt de gemeente Eijsden-Margraten zich voor op de 

komende decentralisatie van de zorg voor jeugd en de daarmee gepaard gaande grote 

verantwoordelijkheid voor een gemeentelijk klimaat waarin kinderen en jeugdigen gezond 

en veilig kunnen opgroeien, kunnen meedoen op school en in de samenleving en optimaal 

tot ontplooiing kunnen komen. Een visie die zich kenmerkt door het motto Meedoen en 

meetellen, door respect en door het benutten van eigen kracht. Een nieuw te ontwikkelen 
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stelsel van efficiënte en effectieve zorg voor jeugdigen, op maat, zo dicht mogelijk bij huis en 

integraal georganiseerd, zijn daarbij de richtsnoeren. 

 

Het nieuwe jeugdstelsel wordt ontwikkeld voor de ouders c.q. opvoeders, professionals en 

jongeren en daarom acht de gemeente Eijsden-Margraten het van belang om ook juist met 

hen in contact te komen en hun behoeften te peilen door middel van een 

behoeftenonderzoek. Op basis van de daaruit voortkomende aanbevelingen en conclusies 

zal verder invulling gegeven worden aan een plan van aanpak voor 2014 en verder waarmee 

onze gemeente klaar is voor de transformatie van de Jeugdzorg. 

 

 

 

 

 

Eijsden-Margraten, 11.09.13/ Marjolein Nicolaes 

 


