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Jeugdigen:  

 die niet meer thuis kunnen wonen  

 met forse problemen en wegloopgedrag 

 waarvoor ouders niet kunnen zorgen 

 die ernstige strafbare feiten plegen 

 met een angststoornis of depressie 

 met een autistische stoornis  

 met ernstige ontwikkelingsachterstand  

JeuGDMulp 
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 Aantal jeugdigen tot 18 jaar 

 105630  

 Aantal jeugdigen met jeugdhulp 

   15100 = 14,3% 

 

 Landelijk = 11,2% 
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2. Basisvoorzieningen 

1. Pedag · h og1sc e civil so . ctety 

6. Verbinding middels 

_1Gezin1Plan 
inclusief per spectiefplan 18-/18+ 

4· Regionale . specialistische J. d eug hulp 

5. Hulp in 

gedwongen 

kader 
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LEEUWARDER COURANT tl -~ 
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omplexe jeugdhulp . d 
in e knel' 

(9 30 april 2018 00:45 

Veel meer jongeren krijgen jeugdhulp 
Onderzoek wijst uit dat regio tekort wordt gedaan door 'objectieve' normen 

Verdeling jeugdhulpgeld fout ,dzorg 
=: Menu ... ~ .111 ) D Dat is de conclusie van een onder- Op verTzoek wvan de reegioehebbaen oen- lmeut vee\::peïi'.l~te~_!~~ van ~ budget na 2015. In het , 

- ·i:l,M::11. 

'Ook na 18d . komt tekort 
Leeftijdsgre e Jeugdz 
kinderen in je: sgDdesJeundigen Vindend . . org nod1·g, 

zorg rno t at rrurust D 
P' lngmarVriesema ' e Verhogen. er e Jonge leeft "d 

0 20 april 2018 l] Sgr"n~ _ 

DAGBLAD~ 
NOORDEN 

Jeugdzorg kost gemeenten in 
Groningen 23,5 miljoen meer dan 
verwacht (update) 

Proefatxmnerr 

~0~28;ma;art■• ;C ~28 m■aa■rt •.G.ron.inge■n -~=::J---■--II 

Reformatorisch Dagblad 

laatste nieuws Binnenland Politiek Buitenland Economie Koninklijk Huis 

Jeugdwet leidt nog niet tot bete . d re Jeug zorg 
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Inkomsten 

Solidariteit 

Samenwerking 

Toeleiding 

Coöperatie JGT 

Specialistische jeugdhulp Zorglandschap 

1G1P1R 

Lokale sturing 

DVO Jeugdhulp 

Regionale samenwerking 

Opdrachtgeverschap 

Uitgaven 

Contractering 

Hart voor de Jeugd 

Governance Inkoopplan 

Objectief verdeelmodel Transformatie 

Jeugd en gezinsteams 

Cliëntervaring 

Inkoopproces Lobby 

Subsidie G.I.’s ? 

Sturingsplan Wie wil wat inkopen en hoe? 

18-/18+ > Wmo 

Ontschotten 

Definiëren dienstverlening 

Verzekeringsmodel 

Doorontwikkelen bekostiging 

Gemeenschappelijke regeling 

lcNoop 
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Sturingsplan 

18-/18+ > Wmo 

Verbeteren toeleiding 

Jeugd en gezinsteams 

1G1P1R 

Definiëren dienstverlening 

IJIJIJ 
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Inkoopproces / lokaal - regionaal 

Subsidie G.I.’s ? 

Specialistische jeugdhulp 

Cliëntenervaring 

Coöperatie JGT 

Wie wil wat inkopen en hoe? 

IJIJIJ 
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Uitgaven 

Inkomsten 
Verzekeringsmodel 

Objectief verdeelmodel / lobby 

Ontschotten 

Doorontwikkelen bekostiging 

IJIJIJ 
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 Gezamenlijk opdrachtgeverschap 

versterkt de transformatie.  

 De hulpvraag en het veld van 

aanbieders zijn divers en complex. 

 De (administratieve) belasting 

zoveel mogelijk beperken. 

 Minister stimuleert samenwerking 

en kan dit afdwingen bij AmvB.  
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Regionale samenwerking 

Lokale sturing 

DVO Jeugdhulp verlengen 

Gemeenschappelijke regeling 
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Transformatie 

Jeugdhulp 2020 
en verder 

~~ 
HOLLAND 
RIJNLAND 
Wu Jlot• .i. f"tOtkOtJCOW I 



19 


