
Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2006  
Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 
 
Hoofdstuk 2 

 
 Hoofdstuk 2, onderdeel B indicatiestelling, boven alinea 1.  

Toevoegen: ‘De jeugdzorgbrigade vraagt in haar eindrapport aandacht voor de Eigen 
Kracht Conferentie. Familie, vrienden en het sociaal netwerk blijken samen met de 
jongere zeer goed in staat om plannen te maken die veilig en uitvoerbaar zijn. De 
uitgangspunten van de Eigen Kracht Conferenties passen uitstekend bij het preventieve 
lokale jeugdbeleid, en bij die van de Wet op de jeugdzorg. Het gaat om het versterken 
van de positie van de cliënt, het accent op de draagkracht van de families en het leggen 
van de verantwoordelijkheid bij families. Inzet van Eigen Kracht bevordert vraaggestuurd 
werken en biedt voldoende waarborgen voor de veiligheid van het kind. Eigen Kracht 
Conferenties kunnen voorafgaand aan de indicatiestelling worden uitgevoerd, ten 
behoeve van het stellen van een goede indicatie of al eerder binnen het preventieve 
jeugdbeleid.  
 
De provincies wordt gevraagd om in het uitvoeringsprogramma in te gaan op de wijze 
waarop ouders en jeugdigen binnen de provincie gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheid om een Eigen Kracht Conferentie te houden. Ook kunnen de Eigen Kracht 
Conferenties een goede functie hebben binnen het preventieve jeugdbeleid.’ 

 
 Hoofdstuk 2, onderdeel B indicatiestelling, alinea 5.  

Verwijderd: gehele alinea.  
Vervangen door: ‘De overheveling van de indicatiestelling voor licht verstandelijk 
gehandicapte jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen van het CIZ naar de bureaus 
jeugdzorg stond gepland voor 1 januari 2007. De ervaring met de overheveling van de 
indicatiestelling voor de jeugd-GGZ naar het bureau jeugdzorg heeft ons duidelijk 
gemaakt dat een aantal zaken voorafgaand aan de overheveling goed geregeld moet zijn. 
Het gaat daarbij om zaken als professionalisering, overheveling van financiën, aanpassen 
van regelgeving, ontwikkeling van uniforme werkwijze en aansluiting op het 
automatiseringssysteem van de zorgkantoren. Met bestuurlijke partners zullen afspraken 
gemaakt worden over de wijze waarop de overheveling verantwoord kan plaatsvinden 
en de daarvoor benodigde noodzakelijke financiële randvoorwaarden. Overheveling per 1 
januari 2007 is niet verantwoord en ik ga ervan uit dat overheveling per 1 januari 2008 
zal plaatsvinden.’  

 
 Hoofdstuk 2, onderdeel B indicatiestelling, alinea 6. 

Verwijderd: gehele alinea. 
Vervangen door: ‘De provincies wordt gevraagd om in het uitvoeringsprogramma in te 
gaan op de wijze waarop de indicatiestelling voor de LVG-doelgroep binnen het bureau 
jeugdzorg wordt ingebed, zodat de indicatiestelling vanaf 2008 goed verloopt.’ 
 

 Hoofdstuk 2, onderdeel C normprijsonderzoek bureau jeugdzorg.  
Verwijderd: ‘De inzet is, dat vanaf 2007, wanneer ook het gewijzigde besluit 
Uitkeringen in werking treedt, normprijzen gehanteerd kunnen worden voor de 
financiering van het bureau jeugdzorg.’ 
Vervangen door: ‘Het is niet mogelijk gebleken om met ingang van 2007 te werken met 
normprijzen voor het bureau jeugdzorg. De werkwijzen van de bureaus lopen daarvoor 
nog te sterk uiteen. Voorts was sprake van een gebrek aan transparantie in de 



doelmatigheid. Voorwaarden voor het werken met normprijzen zijn uniforme werkwijzen 
en normprijzen die een betrouwbare maat zijn voor doelmatigheid en effectiviteit. Het 
streven is de nieuwe financieringssystematiek per 1 januari 2008 in te voeren, mits aan 
de bestuurlijk afgesproken voorwaarden is voldaan. 
 
Provincies bevorderen een doelmatige en uniforme werkwijze van de bureaus jeugdzorg.’ 

 
 Hoofdstuk 2, onderdeel D jeugdbescherming, alinea 2 en 3.  

Verwijderd: gehele alinea’s. 
 

 Hoofdstuk 2, onderdeel D jeugdbescherming, alinea 4 en 5.  
Verwijderd: gehele alinea’s. 
Vervangen door: ‘Bureaus jeugdzorg werken nauw samen met de Raad voor de 
Kinderbescherming en de kinderrechter. De afstemming tussen deze organisaties kan 
beter. Er is sprake van overlap bij de uitvoering van onderzoeken door het bureau 
jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming en te gebrekkige informatie-
uitwisseling over de resultaten. Ook is de doorlooptijd van als beschermwaardig 
beoordeelde zaken in het algemeen niet in evenwicht met de urgentie waarmee 
minderjarigen geholpen dienen te worden. Om de samenwerking tussen ketenpartners 
beter op elkaar af te stemmen en de doorlooptijden te verkorten alsmede overlappen en 
lacunes op te heffen, zijn in 2006 proefprojecten gestart die binnen afzienbare  

      tijd tot verbeterde samenwerking moet leiden. Op basis van een evaluatie van de  
      proefprojecten zal in overleg met het IPO en MOgroep een besluit worden genomen over 

het landelijk bevorderen van aangetoonde good-practices, voor de introductie van een 
landelijke norm voor de doorlooptijd en voor een systeem van monitoring.  

      
 De provincies zien er op toe dat de bureaus jeugdzorg de verbeterde werkwijze  
     implementeren.’  

 
 Hoofdstuk 2, onderdeel D jeugdbescherming, alinea 6.  

      Verwijderd: hele alinea. 
Vervangen door: ‘Ontwikkelen van criteria en realiseren van effectiviteitsmeting 
Het rijk zal bevorderen dat er criteria voor het opleggen of verlengen van een 
kinderbeschermingsmaatregel worden ontwikkeld die zijn afgeleid van de rechten van 
minderjarigen. Deze criteria zijn ook nodig om de effectiviteit van een maatregel te 
kunnen meten. Naar verwachting is het instrument om de effectiviteit te kunnen meten 
in 2007 gereed.’ 
 

 Hoofdstuk 2, onderdeel D jeugdbescherming, alinea 8 en 9. 
Verwijderd: gehele alinea’s. 
Vervangen door:’ In het project Deltaplan Gezinsvoogdij is bij vier bureaus jeugdzorg een 
verlaging van de caseload van een gezinsvoogdijwerker in combinatie met een 
verbeterde werkwijze beproefd. Dit project is eind 2004 afgerond. De in het kader van 
het deltaplan ontwikkelde werkmethode wordt thans gefaseerd (tot 2008) landelijk 
ingevoerd. 

        
De provincies stellen de plannen van aanpak op om de volledige implementatie uiterlijk in  

      2008 te garanderen.’  
 



  Hoofdstuk 2, onderdeel D jeugdbescherming, alinea 11. 
Verwijderd: ‘met ingang van.’ 
Vervangen door: ‘vanaf.’ 
 

 Hoofdstuk 2, onderdeel D jeugdbescherming, na alinea 11.  
Toevoegen: -Wijziging kinderbeschermingswetgeving 
De kinderbeschermingswetgeving wordt aangepast. Het ligt in de bedoeling om het 
wetsvoorstel in het voorjaar van 2007 aan de Tweede Kamer aan te bieden. Tegelijk 
met dit traject zal de implementatie worden voorbereid zodat de adviezen die bij het 
wetsontwerp zijn gegeven en die al binnen de huidige wetgeving kunnen worden 
gerealiseerd, en voldoende draagvlak hebben bij de ketenpartners in de 
jeugdbescherming, meteen kunnen worden opgepakt. 

      
 De provincies bevorderen dat de bureaus jeugdzorg waar mogelijk vooruitlopend op de 
     wetswijziging in 2007 al meewerken aan implementatie. 
 

 Hoofdstuk 2, onderdeel E jeugdreclassering. 
- Verwijderd: ‘Provincies bevorderen dat zij de methodiekbeschrijving ITB-CRIEM gaan 
gebruiken, dat de bureaus jeugdzorg uiterlijk in 2005 gaan werken volgens de nieuwe 
methodische werkwijze en bewerkstellingen dat alle jeugdreclasseringwerkers in 2006 
een scholings- en vormingsprogramma hebben doorlopen.’  
Vervangen door: ‘Provincies bevorderen dat de bureaus jeugdzorg uiterlijk in 2007 gaan 
werken met de nieuwe methodiek jeugdreclassering en bewerkstellingen dat alle 
jeugdreclasseringswerkers in 2007 een scholings- en vormingsprogramma hebben 
doorlopen. Provincies bevorderen eveneens dat bureaus jeugdzorg in 2007 de nieuwe 
methodiek ITB-CRIEM en ITB-Harde Kern gaan implementeren, nadat deze is 
vastgesteld.’ 
 

 Hoofdstuk 2, onderdeel E jeugdreclassering 
Toevoegen (na tekst over STP): ‘Vanaf 1 januari 2007 zal de mogelijkheid voor 
slachtoffer-dader gesprekken gefaseerd worden ingevoerd. Een nog aan te wijzen 
organisatie zal zich bezig houden met methodiekontwikkeling, trainen van verwijzers en 
uitvoering van gesprekken voor jeugdigen en volwassenen. Deze organisatie zal 
samenwerken met de ketenpartners. 
 
De provincies zullen bevorderen dat de Bureaus Jeugdzorg goede uitvoering te geven 
aan de te vormen samenwerking op het terrein van slachtoffer-dader gesprekken.’  
 

 Hoofdstuk 2 onderdeel E jeugdreclassering 
Toevoegen (na tekst over erkenningscommissie): ‘Aan de hand van een vastgesteld 
landelijk kader wordt het huidige instrumentarium voor screening, signalering en 
risicotaxatie in de jeugdstrafrechtketen zo nodig aangepast, met afspraken over de 
uitwisseling van gegevens tussen de betrokken ketenpartners en eisen voor de 
informatiesystemen. 
 
De provincies bevorderen dat de bureaus jeugdzorg aansluiten bij landelijk kader voor 
een instrumentarium voor screening, signalering en risicotaxatie in de 
jeugdstrafrechtsketen.’  

 



Hoofdstuk 3 
 Hoofdstuk 3, onderdeel A kwaliteit.  

Verwijderd: Tekst onder prestatie-indicatoren. 
Vervangen door: ‘In navolging van de care en de cure hebben VWS, Justitie, de 
MOgroep en het IPO begin 2006 tien prestatie-indicatoren voor de jeugdzorg 
vastgesteld. Volgende stap is de ontwikkeling, invoering en gebruik van de 
meetinstrumenten die ten grondslag liggen aan de prestatie-indicatoren. Invoering en 
gebruik van de meetinstrumenten stelt de professionals in staat om hun hulpverlening te 
verbeteren, stelt de sector in staat om hun prestaties zichtbaar te maken en stelt de 
provincies in staat om te sturen op prestaties. Het volledige systeem zal naar 
verwachting per 1-1-2009 in werking kunnen treden, maar op onderdelen geldt dat deze 
al in de praktijk zijn of snel ingevoerd kunnen worden. 

 
Provincies zien erop toe dat zorgaanbieders een start maken met de invoering van de 
meetinstrumenten die al zijn uitontwikkeld en met het zichtbaar maken van de prestaties 
op deze instrumenten.’ 
 

 
 Hoofdstuk 3, onderdeel E/Hoofdstuk 5, onderdeel D.  

Verwijderd: gehele alinea. 
Vervangen door: ‘Provincies en Rijk werken ernaar toe dat met ingang van 1 januari 
2008 een nieuw besluit Uitkeringen in werking treedt. Het perspectief van de nieuwe 
financieringssystematiek wordt uiterlijk in april 2007 door het Rijk bepaald na overleg 
met de provincies. IPO en Rijk hebben een ‘spoorboekje’ vastgesteld met criteria 
waaraan die systematiek wordt getoetst.’ 

  
Hoofdstuk 4  

 Hoofdstuk 4, onderdeel C cliëntenparticipatie op landelijk niveau.  
Verwijderd: Tekst vanaf regel 6. 
Vervangen door: ‘De belangrijkste taken van het forum zijn: collectieve 
belangenbehartiging, interprovinciale kennisuitwisseling en het voeren van overleg met 
Rijk, IPO, MOgroep en inspectie Jeugdzorg als het gaat over zaken die voor cliënten van 
het grootste belang zijn, met name de kwaliteit van het primaire proces. Zodra de 
cliëntenraden bij instellingen en provincies voldoende sterk zijn, zal de financiering van 
het landelijk cliëntenforum door deze cliëntenraden dienen te geschieden. Dit zou 
kunnen naar analogie van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Tot dat 
moment zal een projectsubsidie beschikbaar worden gesteld voor landelijke taken. 
 
De Jeugdzorgbrigade heeft in haar eindrapport aandacht gevraagd voor financiën en 
faciliteiten voor cliëntenraden en bepleit het gelijkschakelen van jongerenraden aan 
cliëntenraden. De toekomstige financiering van cliëntenraden zal gekoppeld worden aan 
de invoering van de nieuwe financiering van de jeugdzorg. Deze is voorzien per 1 januari 
2008.  
 
De instellingen in de jeugdzorg kunnen op veel fronten hun voordeel doen met de 
instelling van jongerenraden. Of deze zelfstandig functioneren, dan wel onder de -
wettelijk verplichte- cliëntenraad, is een zaak van de afzonderlijke instelling. 
 



Provincies wordt gevraagd, bij met name zorgaanbieders na te gaan of de instelling van 
een jongerenraad zinvol is.’    

 
Hoofdstuk 5 

 Hoofdstuk 5, onderdeel B. Aanpak onnodige bureaucratie. 
Verwijderd: laatste alinea. 
Vervangen door: ‘Op 15 juni 2006 heeft de jeugdzorgbrigade het eindrapport opgeleverd 
en hiermee haar werkzaamheden afgerond. Rijk, provincies en sector vinden het van 
belang dat de aanbevelingen worden uitgevoerd en zullen de monitor, die door 
de jeugdzorgbrigade is opgezet, voortzetten.’  
 

Hoofdstuk 5, onderdeel C. Wacht- en doorlooptijden, alinea 2. 
Verwijderd: ‘Gezien de urgentie van de problematiek vraagt het Rijk aan de provincies om 
signalen van kindermishandeling met voorrang op te pakken. De provincies spannen zich tot 
het uiterste in om in ieder geval met ingang van 2006 te werken conform de wettelijke 
normen voor de doorlooptijden van het AMK.’ 
Vervangen door: ‘Provincies spannen zich tot het uiterste in om de wacht- en doorlooptijden 
van de AMK´s blijvend binnen de wettelijke normen te houden. Zij zullen de financiering van 
het AMK hierop afstemmen, ondermeer door deze te baseren op prognoses van de vraag. 
De staatssecretaris heeft daartoe een extra impuls van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld, 
mits de provincies er voor zorgen dat: ten eerste het aandeel van de doeluitkering van het 
BJZ dat naar het AMK gaat redelijk moet zijn; ten tweede elk AMK deelneemt aan 
Doorbraak; ten derde het AMK en het BJZ goede afspraken hebben over welke zaken door 
het BJZ afgehandeld kunnen worden en welke zaken aangewezen zijn op specifieke 
afhandeling van het AMK; ten vierde elk BJZ beschikt over medewerkers die geschoold zijn 
in AMK-werk, om in te kunnen zetten in geval van pieken in het seizoen, dan wel bij ziekten 
of andere uitval.’ 
 
 

 Hoofdstuk 5, onderdeel C. Wacht en doorlooptijden zorgaanbod.  
Toevoegen:  
‘Met ingang van 2007 stelt het Rijk structureel 40 miljoen euro extra beschikbaar voor 
de jeugdzorg op grond van de Wet op de jeugdzorg. Met deze middelen, en blijvende 
aandacht voor doelmatigheid en effectiviteit, kan worden ingespeeld op de toenemende 
vraag naar jeugdzorg. Ik heb de sector gevraagd per zorgvorm normen te ontwikkelen 
voor aanvaardbare wachttijden. Totdat die beschikbaar zijn vraag ik de provincies zich in 
te spannen alle cliënten binnen negen weken na indicatiestelling zorg te bieden. 
 
Provincies spannen zich tot het uiterste in om cliënten uiterlijk binnen negen weken na 
indicatiestelling zorg te bieden.’ 

 
 
 


