


Unique selling points JGZ

Specialisme met het gezonde kind als referentiekader

Vraaggericht, actief-anticiperend en detecterend

Laagdrempelig  en hoog bereik

Surveillance van gezondheid, groei en ontwikkeling

Multiscreeningen (programmatische contactmomenten)

Assessment

Bevoegdheid tot fysisch-diagnostisch onderzoek 

Uitgebreide integrale dossieropbouw 

Kinderen volgen vanuit brede context

Specialistische kennis interactie tussen kind en omgeving in relatie tot 

gezondheid



DE JEUGD DICHTBIJ

• Vroegsignalering

• Benutten signaalfunctie omgeving 

• Gerichte aanpak van risicokinderen

• Maatwerk per kind en gezin

• Ketengericht netwerken

• Praktijkgericht onderzoek 

FOCUS OP:

psychosoc. problematiek 

overgewicht/obesitas

middelengebruik 

kindermishandeling

chronische ziekten



Visie Zorg voor de Jeugd in 

Zuid-Limburg 2020 

Meedoen en meetellen.…“Meedoen en meetellen.…“

Jeugdwet

Regionale transitie-

arrangementen (RTA)

eigen voorbeelden



Inhoudelijke criteria TRA (Limburg) Noord Midden Zuid

heeft betrekking op alle zorg waarvoor gemeenten 

vanaf 2015 verantwoordelijk worden

heeft betrekking op zorgaanbieders

heeft betrekking op de uitvoering van maatregelen voor

jeugdbescherming en jeugdreclassering en de 

activiteiten van het AMK

geeft aan hoe en bij wie de toeleidingsfuncties met 

ingang van 2015 zijn belegdingang van 2015 zijn belegd

geeft aan of bestaande aanbieders de zorg aan 

"zittende cliënten" in 2015 met de voorgenomen 

budgetten van gemeenten zullen continueren 

geeft aan hoe gemeenten de zorgcontinuïteit van

"wachtlijstcliënten" realiseren

geeft aan welk budget gemeenten in 2015 voornemens 

zijn aan te wenden per aanbieder, per type zorg en voor 

hoeveel jeugdigen en trajecten



Gemeenten niet klaar voor Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland voorziet grote problemen 

als gemeenten de jeugdzorg vanaf 2015 

overnemen van Rijk en provincies. De zorg aan 

kwetsbare kinderen komt volgens de 

organisatie ernstig in gevaar. organisatie ernstig in gevaar. 

En wij? De JGZ? Zijn wij er klaar voor?

Hoe gaan we ons als JGZ positioneren?

Blijven wij aan de kant staan of bieden we vanuit onze 

expertise onze hulp aan?







GGD Nederland, MOgroep en ActiZ

in Jeugdpoort

�preventie behoeft nog nadere invulling

�met name de verbinding tussen de nieuwe 

Jeugdwet en de WpgJeugdwet en de Wpg

�"Wel te onderscheiden maar niet te scheiden“

�na afronden TRA regio’s en gemeenten in 

gesprek over de beweging naar meer 

preventieve activiteiten 



We werken al samen, 

verbinden we ook?

Zoek verbinding aan de 

achterkant en maak 

Het wordt goedkoper 

als je veel meer en 

beter inzet op 

preventie!

Terug naar het kind. 

Het begint bij 

preventie. Je hebt 

het kind in beeld en 

ook het gezin.

Wie gaat er nu voor dat kind 

dat die hulp nodig heeft 

uiteraard samen met de 

ouders. 

Kinderopvang kan al 

vanaf 0 jaar signaleren

Probeer 

problemen op 

jonge leeftijd aan 

te pakken!

Het gezin moet in zijn kracht 

worden gezet, eerst 

verantwoordelijkheid geven, 

dan wordt het ook genomen.

achterkant en maak 

gebruik van het sociale 

netwerk rond het kind.

ook het gezin.

Preventie versterken. 

Vroeghulp en vroeg 

interventie.





Opgroeien en 

ontplooien

Versterken Ondersteunen Overnemen

• Eigen kracht

•Sterke  

leefomgeving

•Lichte 

kortdurende

ondersteuning

•Vroegtijdige 

•Signaleren en 

aanpakken

•1Gezin1Plan

•Liefst

•Veiligheid

•Geen 

wachtlijsten

•Afname:

4 dimensies: stappen bij opgroeien, opvoeden, 

ondersteuning en bescherming

•Vroegtijdige 

herkenning

•Informele 

steun

•Klein=klein

•Liefst

ambulant

•Behoud regie

•Ruimte 

professional

•Afname:

-Opname 

instellingen

-Onder 

Toezicht (OTS)

-Jeugdzorg+

ca. 85% 0 – 19 jaar ca. 13% 0 – 19 jaar ca. 2 % 0 – 19 jaar



8 Ambities van gemeenten in Zuid-Limburg

Meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en kracht

Pedagogische omgeving kind versterken

Tijdig signaleren en meteen actie ondernemen

Hulp is licht waar het kan, zwaar als het moet

Integraal, alle leefgebieden betrokken

Veiligheid en rechtsbescherming voor de jeugdige

Sterk door samenwerken en resultaatgericht

Couleur Locale



Meer ruimte aan eigen 

verantwoordelijkheid en eigen kracht

•ouders eerst verantwoordelijke

•sluit aan bij hetgeen goed gaat

•versterken eigen kracht of helpen ontwikkelen

•vraag van de ouder/jeugdige is uitgangspunt•vraag van de ouder/jeugdige is uitgangspunt

•oog voor de sociale omgeving 

• jeugdigen/ouders mede-eigenaar van het 
kinddossier

•aanpak afstemmen op ketenpartners



Pedagogische omgeving kind 

versterken

•helpen opvoed- en ontwikkelproblemen 

vroegtijdig te herkennen en aan te pakken

•kennis van de sociale kaart en informele 

netwerken inzetten bij vinden van juiste hulpnetwerken inzetten bij vinden van juiste hulp

• jeugdarts en huisarts werken complementair 

aan elkaar



Tijdig signaleren en meteen actie 

ondernemen

•dichtbij

•signalen opvangen en actie

•signaleren risico’s op collectief niveau

•wetenschappelijk onderzoek•wetenschappelijk onderzoek



Hulp is licht waar het kan, zwaar als 

het moet

•ontzorgen en normaliseren

•zorgbehoefte inschatten

• lichte hulp en toeleiden naar specialistische 

hulphulp

•volgverantwoordelijkheid

•terugkoppeling van ketenpartners over hulp



Integraal, alle leefgebieden betrokken 

• integrale benadering

•biopsychosociale invalshoek

• interactie kind en omgeving

• inschatting draagkracht en draaglast• inschatting draagkracht en draaglast

• informatie vanuit ketenpartners

•vraag achter de vraag

• integrale aanpak

•toegang dossier 0-19



Veiligheid en rechtsbescherming voor 

de jeugdige 

•ruimte aan eigen verantwoordelijkheid en 
kracht ouders/jeugdige

Echter: veiligheid in het geding Echter: veiligheid in het geding 

• JGZ-professional neemt verantwoordelijkheid

• actie om veiligheid jeugdige te waarborgen



Sterk door samenwerken en 

resultaatgericht 

•samenwerken met andere professionals

•specialisme JGZ inzetten

•binnen wijkteams, CJG-teams

•samen verantwoordelijk voor resultaat•samen verantwoordelijk voor resultaat

•maatwerk

•overleg-op-maat

•samenhangend aanbod

•1gezin1plan



Couleur locale

•anticiperen op ontwikkelingen

•weet wat in wijk, school, gemeente speelt

•onderzoek naar gezondheidsproblematiek

•gegevens op school- en wijkniveau•gegevens op school- en wijkniveau

•beleidsadvies

•kennis informele netwerken



Rollen

aanspreekpunt

signaleerder

samenwerkings

ondersteuner

specialist

hulpverlener?

onderzoeker

casemanager

beleidsadviseur

samenwerkings

-partner
volgverant-

woordelijke



Hoe laten we ons 

zien/horen?

• Preventie op agenda

• Dossier voor ouders

• Deskundigheid inzetten

• Samenwerken huisarts• Samenwerken huisarts

• Dichtbij

• Aansluiten bij wijkteam

• Duidelijk zijn over al dan 

niet hulpverlenen

• Beleidsinformatie op wijk-

en schoolniveau 





Inhoudelijke criteria RPA (Limburg) Noord Midden Zuid

Geeft meer ruimte aan eigen 

verantwoordelijkheid en kracht

Versterkt de pedagogische omgeving van het 

kind

Tijdig signaleren en meteen actie 

ondernemen

Hulp is licht waar het kan, zwaar als het moet

Integraal, alle leefgebieden betrokken

Veiligheid en rechtsbescherming voor de 

jeugdige is gewaarborgd

Sterk door samenwerken en resultaatgericht

Couleur locale




