
Basishulp Jeugd 

gemeente Heerlen, 

Landgraaf en Voerendaal 





Missie

ieder kind:

- groeit op in een veilige en gezonde omgeving

- kan zich ontplooien en ontwikkelen tot een 

actief en zelfstandig burger

- krijgt de bescherming en zorg die nodig is.

- ouders zijn hiervoor eerstverantwoordelijk

- overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat

- dan moet het jeugdstelsel  snel, goed en op 

maat functioneren. 









Jeugdbeleid

algemene voorzieningen
scouting, speeltuinen, 

(sport)verenigingen,

culturele voorzieningen

Preventie en 

vroegsignalering
voor- en vroegschoolse 

educatie,  

jeugdgezondheidszorg, 

Sociaal Buurtteam, (school) 

maatschappelijk werk, VSV

Jeugdhulp

2015 → inkoop 

arrangementen via 

centrumregeling

2019 → inkoop Basishulp 

Jeugd Heerlen, Landgraaf, 

Voerendaal 

Projecten Kwetsbare 

jongeren
• nu niet zwanger

• kansrijk van start

• gelijke kansen alliantie 

onderwijs

• echtscheidingsloket

• aanpak 

kindermishandeling

• passend onderwijs-

jeugdhulp



2015: decentralisatie

- inkoop residentiële en ambulante 

jeugdhulp

- jeugdzorgregio Zuid-Limburg

- arrangementsystematiek

- korte voorbereidingstijd 

- op tijd klaar om zorgcontinuïteit te 

realiseren?



2017: herbezinning 

Kan beter en efficiënter:
• meer maatwerk nodig en mogelijk

• inhoudelijke vernieuwing bleef achter

• betere samenwerking rondom gezinnen (integraal 

maatwerk)

• meer thuisnabij, zoveel mogelijk in de wijk

• zo licht en kortdurend als mogelijk, zo zwaar en 

langdurig als nodig

Betere kostenbeheersing

- korte voorbereidingstijd 



2019: Basishulp Jeugd

- Transformatie is noodzakelijk

- partnerschap tussen gemeenten en 

aanbieders

- beperkt aantal partijen

- ontschotting budgetten 

- ontschotting tussen organisaties

- meer ruimte voor professional

- 1 contractpartij en meerjarige 

lumpsumfinanciering



2019: Basishulp Jeugd

- Lokaal preventieve en ambulante 

jeugdhulp in 1 opdracht

- Korte voorbereidingstijd

- Grote verandering in jeugdlandschap, 

vraag van zorgcontinuïteit 

- Gemeente blijft eindverantwoordelijk



Basishulp Jeugd:

hoe verder?

- transformatie nog in de eerste fase, tijd 

nodig om tot wasdom te komen

- gemeente beweegt zich tussen rollen 

opdrachtgever en partner
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