
15-11-2013:  Jeugdzorg 

Wie de jeugd heeft.. 

De voorbereidingen voor de overdracht van de Jeugdzorg van Rijk en Provincie naar de gemeenten 
zijn in volle gang. Met die voorbereidingen krijgen we ook weer te maken met nieuw vakjargon in de 
lokale politiek met de daarbij onvermijdelijke afkortingen. Wat te denken van een Regionaal 
Transitiearrangement (RTA) en Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). Raadsleden zullen er 
op korte termijn regelmatig mee te maken krijgen en ook dat zal dus wel weer wennen. 

De Jeugdzorg gaat per 1 januari 2015 naar de gemeenten. Op landelijk niveau is afgesproken dat er 
op de eerste plaats gezorgd moet worden voor continuïteit in de zorg voor bestaande cliënten in het 
jaar 2015. Dat moet in regionaal verband gebeuren in een zgn. Regionaal Transitiearrangement, een 
RTA dus. Heusden heeft met betrekking tot de jeugdzorg gekozen voor aansluiting bij de regio Hart 
van Brabant. Het RTA Hart van Brabant is inmiddels ook door het college van onze gemeente 
vastgesteld. Bij de opstelling van het RTA zijn vooraf zoveel mogelijk hulpaanbieders benaderd. In 
totaal hebben circa 50 aanbieders de nodige gegevens aangeleverd. De Jeugdzorg blijkt een 
ingewikkelde problematiek met vele zorgaanbieders, veel cliënten en veel geld. Voor de hele regio 
gaat het om een bedrag van naar schatting 90 miljoen euro; in Heusden alleen al gaat het om meer 
dan 7 miljoen euro. Ter vergelijking, het totale WMO budget in de begroting 2014 is in Heusden 4,4 
miljoen. 

In het RTA gaat het vooral om borging van de continuïteit van de zorgverlening en dus niet zozeer 
over invoering van nieuw beleid. In het verleden werd dat een beleidsarme invoering genoemd; 
tegenwoordig heet dat een “zachte landing met innovatie”.  Men wil zoveel mogelijk de bestaande 
zorg met bestaande instellingen voortzetten. Gelet op de ingewikkelde materie, gelet ook op de 
kwetsbaarheid van de doelgroep staat de voorzetting van de bestaande zorgverlening voorop. 
Daarom zal er in de eerste drie jaren na de decentralisatie slechts beperkt marktwerking worden 
toegepast. Gemeenten maken gezamenlijk afspraken met de bestaande aanbieders, althans voor dat 
deel van de zorg dat ook gezamenlijk wordt verzorgd. Want uitgangspunt is:  lokaal wat kan en 
regionaal wat het best regionaal kan worden uitgevoerd. Over contracten met de meer 
gespecialiseerde en gecertificeerde instellingen worden bijvoorbeeld in regionaal verband afspraken 
gemaakt. Betekent ook dat er in de eerste jaren weinig ruimte zal zijn voor vernieuwing. Ook 
financieel gezien is daar nauwelijks ruimte voor; immers de budgetten liggen als gevolg van de 
doorwerking van continuïteit van zorg al voor een groot deel vast. 

Het gaat om een groot aantal aanbieders. Eén van de doelstellingen in het RTA is dan ook om 
versnippering tegen te gaan. De huidige aanbieders wordt gevraagd om tot samenwerking te komen. 
Anderzijds is er ook het belang van keuzevrijheid voor de cliënt en dat betekent dat er ook ruimte 
moet zijn voor andere en nieuwe aanbieders. Dat alles moet leiden tot meer efficiency en meer 
effectiviteit. Dat is nodig want de beschikbare budgetten lijken misschien dan wel fors, maar bij de 
overdracht past het rijk toch een korting toe van 15% ten opzichte van het huidige budget. Hierin zit 
4% korting op het budget opgenomen en 11% vrije ruimte, die gebruikt kan worden voor 
bijvoorbeeld innovaties. 

Ook de zorginstellingen zijn er zich van bewust dat ze snel en krachtig stappen moeten gaan zetten 
richting een eenvoudiger en effectievere organisatie van de jeugdzorg. Een aantal grote instellingen 



heeft inmiddels een manifest opgesteld waarin die samenwerking wordt onderschreven. Men begint 
bij de inhoud en bij de uniformering van de aanpak voor de tien meest voorkomende problemen 
waar jongeren en gezinnen tegen aan lopen en de aanpak van lokaal ervaren knelpunten. Betere 
preventie en vroege signalering via scholen en de consultatiebureaus nieuwe stijl moet er toe leiden 
dat er sneller zicht ontstaat op risico’s. Er worden teams samengesteld met de beste specialisten uit 
diverse organisaties. Betekent ook dat die organisaties een stukje van hun zelfstandigheid moeten 
prijsgeven aan die teams en hun teammanagers. Maar als dat de efficiency en de effectiviteit van de 
jeugdzorg kan verbeteren, dan is dat natuurlijk een goede zaak. Het belang van de eigen organisatie 
op de tweede plaats; het belang van de zorg op de eerste plaats. 
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