
 

 

PREVENTIE/VROEGSIGNALERING 
 
 
Wat gaat niet goed? Aansluiting jeugd-onderwijs (incl voorschoolse 

voorzieningen: 

 Vroegsignalering voorschoolse voorzieningen 
/scholen, bespreekbaar maken signalen. 

 Passend onderwijs; klachten van leerkrachten 
 

Welk acties zijn al uitgezet?  Sociale teams / team jeugd bieden aan elke 
school een aanspreekpunt aan. 

 JGZ is aan elke school verbonden. 

Wat willen we bereiken? Elk signaal dat betrekking heeft op het psychosociale vlak 
van de jeugdige, bespreekbaar maken: 

- Met de jeugdige; 
- Met de ouders; 
- Met een professional. 

Welke verbeterpunten / innovatie is 
nodig? 

 

 
Wat gaat niet goed? Integrale benadering in brede zin: 

 Signalen in breder kader/context zetten 

 Opvoedingsproblematiek waar jeugdzorgwerkers 
niet bij betrokken is 

 Inzetten op hoe signaleer ik vroegtijdig 
 

Welk acties zijn al uitgezet?  Toepassen 1G1P (familiegroepsplan) 

Wat willen we bereiken?  Het versterken van de jeugdige en of zijn ouders; 

 Systeemgericht kijken; 

 Vragen integraal oppakken over alle leefgebieden 
heen. 

 

Welke verbeterpunten / innovatie is 
nodig? 

 

 
Wat gaat niet goed? 
 

Het toepassen van jeugdhulp 
1 Meer aandacht voor terugval. Veel jongeren 

vallen terug in oude netwerken of gewoonten 
2 Het “eind” of kind ??? In het belaste gezin niet 

vergeten 
3 Grens tussen jongeren-volwassenen (18 jaar bv.) 
4 Weekendopvang voor kids: 

 

Welk acties zijn al uitgezet? 1 
2 Behandelaar ouder wordt uitgenodigd voor de 
beschermtafel; 
3 Binnen jeugd een traject pas loslaten als er warm 
“overgedragen” / er bij gehaald is. 
4 Er zijn diverse aanbieders gecontracteerd voor het 
arrangement logeren. Daar is weekendopvang een 



 

 

onderdeel van.  

Wat willen we bereiken? 1 Meer inzicht in een verloop van een casus om daar 
lering uit te trekken hoe nog eerder gesignaleerd kan 
worden; 
2 Hulpverleners van ouders kijken systeemgericht en 
maken een inschatting of er ook zorg voor het kind nodig 
is; 
3 Met de andere financiers zijn goede afspraken gemaakt 
zodat er doorlopende lijnen zijn; 
4 In het Beleidsplan en uitvoeringsplan wordt gesproken 
over respijtzorg. Hoe kun je ouders die de zorg van hun 
kinderen hebben af en toe ontlasten, zodat een kind toch 
thuis kan blijven wonen en de draaglast van ouders 
overeind blijft. 
 

Welke verbeterpunten / innovatie is 
nodig? 

 

 
Wat gaat niet goed? Inzet JGZ 

 Gebruik jeugdgezondheidszorg ten aanzien van 
ontzorgen 

 Meer benutten/ investeren in preventie (JGZ 0-19 
jaar!) 

Welk acties zijn al uitgezet?  Ketenoverleg; 

 Samenwerking jeugdarts-huisarts-sociaal / 
jeugdteam 

 Preventieactiviteiten zoals: 
- 
- 

Wat willen we bereiken?  Dat ouders en jeugdige zelf het antwoord vinden 
op hun vraag; 

  

Welke verbeterpunten / innovatie is 
nodig? 

 

 
Wat gaat niet goed? Sociale kaart, wie doet wat: 

 Onvoldoende bekendheid wie/welke organisatie 
wat doet t.b.v. preventie/vroegsignalering; 
daardoor onvoldoende benutten van wat werkt 

 Samenwerking op wijkniveau moet beter: elkaar 
kennen kan leiden tot het verhogen van 
signaleringsacties 

 Te weinig verbindingen met netwerkpartners 

 Sociale kaart is onduidelijk voor wat moet men 
waar zijn? Ook m.b.t. sociaal team 

 Laagdrempeligheid (in kosten en bereikbaarheid 
gezondheid) 

Welk acties zijn al uitgezet?  Lijst met alle gecontracteerde aanbieders ligt bij 
alle verwijzers; 

 CJG 043 



 

 

Wat willen we bereiken? Ouders en jeugdigen weten welke zorg vrij toegankelijk is 
en welke aanbieders niet vrij toegankelijke zorg bieden. 

Welke verbeterpunten / innovatie is 
nodig? 

 Digitale sociale kaart 

 
Wat gaat niet goed? Casemanagement / multidisciplinair denken: 

 Rolverdeling rondom casemanagement en 
financiering van casemanagement 

 Snel op juiste plaats/gepaste hulp kunnen 
aanbieden 

 Meer behoefte aan multidisciplinair denken aan 
de voordeur/voorkant 

 

Welk acties zijn al uitgezet?  Werkgroep is bezig om voor Parkstad en 
Maastricht-Heuvelland het regie vraagstuk te 
duiden; 

 Inzet consult, meerdere aanbieders zijn 
gecontracteerd voor consult; 

  

Wat willen we bereiken? Integrale aanpak over alle leefgebieden heen waarbij 
gekeken wordt wat ouders en jeugdige zelf kunnen 
samen met hun netwerk. Mocht professionele 
ondersteuning nodig zijn, dan is het licht als het kan en 
zwaar als het moet. 

Welke verbeterpunten / innovatie is 
nodig? 

 

 
 
Wat gaat niet goed? Preventie: 

 Preventie containerbegrip. Opsplitsen naar 
wat/wie/hoe en focus bepalen 

 

Welk acties zijn al uitgezet?  Pantopicon, waar hebben ouders en jeugdigen 
behoefte aan 

Wat willen we bereiken?  Inzet gerichte preventie die aansluit bij de 
behoefte van jeugdige en of ouders; 

 Inzet preventie bij een gerichte vraag; 
 

Welke verbeterpunten / innovatie is 
nodig? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Geparkeerd: 
 
Een aantal onderwerpen hebben wij geparkeerd. De reden hiervoor is dat deze 
onderwerpen over randvoorwaarden zoals monitoring, ict ondersteuning etc. bij het 
uitvoeren van het beleid gaat. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. 
 
Digitale communicatie is onveilig, onbekend, teveel systemen: 
Gemeenten zijn afhankelijk van landelijke systemen, hier wordt hard aan gewerkt door ict 
mensen. 
 
Looptijd aanvragen vaak langer dan we wensen: 
De Awb geeft een termijn van 8 weken aan. Als gemeenten willen we kortere 
doorlooptijden. Daar wordt hard aan gewerkt. Aanbieders hebben in hun contract 
doorlooptijden gekregen waaraan zij zich contractueel moeten houden. 
 
Irt blijvende uitdaging, differentiatie in algemene beperkte problematiek en vroege 
specifieke ernstige problematiek: 
Bij dit aandachtspunt wisten we niet meer wat er precies bedoeld wordt. 
 
Voorlichting met name op gebied van ouderenzorg, bewegen/gezondheid ouderen, en 
investeren in mantelzorg: 
Dit gemis geven we door aan onze WMO collega’s en welke informatie de medewerkers van 
de sociale teams / jeugdteams moeten kennen. 
 
Behoefte aan “opleiding” van diverse hulpverleners/scholen/KDV/volwassenzorg: 
In de jeugdwet staat dat iedereen die jeugdhulp verleent, zelf verantwoordelijk is dat zijn of 
haar deskundigheid op peil blijft. Dat is ook noodzakelijk voor de verplichte registratie. 
Dat betekent echter niet dat er niet samengewerkt kan worden bij het aanbieden van 
trainingen etc. 
 
Mensen “moeten” anders gaan denken, mentaliteitsverandering. Niet meer: “ ik heb recht 
op”  
Dit is een cultuurverandering en dat heeft tijd nodig. Door iedere keer te herhalen dat er 
geen recht op zorg is, maar dat de gemeente een zorgplicht heeft, kunnen we de mindset 
van ouders veranderen. Dat betekent dat een ieder, die betrokken is bij jeugdhulp, dezelfde 
boodschap zou moeten uitdragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ARMOEDE 
 
Wat gaat niet goed? Financiële regelingen: 

 Financiële stroom niet voldoende duidelijk 

 Stapeling van bezuinigingseffecten nog 
onvoldoende duidelijk 

 Soms onzichtbaar -> boven water krijgen 

 Armoede achter de deur (denk bv aan voeding, 
obesitas) 

 Financiële situatie éénoudergezinnen 
schuldsanering-> meer aandacht voor, ook bij 
andere vragen-> speelt financiële situatie een rol 
in de problematiek 

 Onduidelijkheid bij de “de klant” voorkomen 

Welk acties zijn al uitgezet?  Verschillende minima- en participatieregelingen 
(Sociale diensten) 

 Extra rijksmiddelen ‘intensivering armoede- en 
schuldenbeleid (concept besteding 2015 ligt voor) 
met als speerpunt armoede onder kinderen.  

 Samenwerking met Kredietbank Limburg t.b.v. 
informatievoorziening en preventie.  

Wat willen we bereiken? Integrale aanpak over alle leefgebieden heen . 

Welke verbeterpunten / innovatie is 
nodig? 

 

 
Wat gaat niet goed? Sociale kaart, wie doet wat: 

 Misschien meer mogelijkheden om ondernemers 
en zzp’ers binnen de sociale sector te integreren 
in het ontwikkelen van het beleid 

 Onvoldoende bekendheid wie/welke organisatie 
wat doet t.b.v. armoede; daardoor onvoldoende 
benutten van juiste inzet of wat al werkt. 

Welk acties zijn al uitgezet?  Op Zuid-Limburgse schaal worden alle vormen 
van jeugdhulp ingekocht door Maastricht. Dit 
gebeurd aan de hand van ontwikkeltafels op 
verschillende thema’s. 

 Lijst met alle gecontracteerde aanbieders ligt bij 
alle verwijzers; 

 Regionale armoedeconferentie wordt 
georganiseerd voor, in eerste instantie, 
professionals (medio 2015). 

Wat willen we bereiken? Integraal armoedebeleid en integrale aanpak bij 
benadering van problemen.  

Welke verbeterpunten / innovatie is 
nodig? 

 

 
Wat gaat niet goed? Preventie: 

 Huiselijk geweld “verwaarlozing” 

 Gemiste pathologie kinderen (en ouders) 

Welk acties zijn al uitgezet?  Sinds 1 januari is Veilig Thuis actief 



 

 

(samenvoeging van AMK met Huiselijk geweld). 

Wat willen we bereiken? Inzet preventie algemeen: 

 Inzet gerichte preventie die aansluit bij de 
behoefte van jeugdige en of ouders; 

 Inzet preventie bij een gerichte vraag. 
Inzet preventie Veilig Thuis: 

 Bekendheid geven aan de verplichte Meldcode 
Huiselijk geweld en kindermishandeling. 

  

Welke verbeterpunten / innovatie is 
nodig? 

 

 
Wat gaat niet goed? Leeftijdsgrens 18-/18+: 

 Jongeren die zelfstandig gaan wonen vanuit 
gesloten setting, hebben geen geld >> risico 

 Grens 18 jaar m.b.t. behandeling 1g1p. Hoe zit 
het met jeugdzorg tot 23 en WMO vanaf 18 jaar: 
aandachtspunt 

Welk acties zijn al uitgezet?  Inzet van specifieke ondersteuning voor 
kwetsbare  jongeren die zelfstandig gaan wonen. 
Bijv. kamertraining 

Wat willen we bereiken? Door integrale aanpak van beleid tussen de verschillende 
beleidsvelden voorkomen dat jongeren tussen wal en 
schip vallen.  

Welke verbeterpunten / innovatie is 
nodig? 

 

 
Wat gaat niet goed? Integrale benadering in brede zin: 

 Armoederegelingen nog onvoldoende betrokken 
in integrale plannen. 

 1g-1p-1r 

 Armoede is niet alleen een geldkwestie; armoede 
behelst véél meer 

 Nu nog vaak “ buiten” zicht kjpsychiatrie 

Welk acties zijn al uitgezet?  Opzetten van EVI-panels ter voorbereiding van 
nieuwe integrale beleidsplannen. 

 In sommige gemeenten maakt sociale zaken ook 
deel van het sociaal team.  

Wat willen we bereiken? Integrale aanpak over alle leefgebieden heen . 

Welke verbeterpunten / innovatie is 
nodig? 

 

 
 
 
Wat gaat niet goed? Clientondersteuning: 

 Ouderen met specifieke wensen (bv 
belastingformulier invullen) 

Welk acties zijn al uitgezet?  Spreekuur bij Pentasz 

 Inkoop cliëntondersteuning MEE 

Wat willen we bereiken? Zelfredzaamheid van kwetsbare burgers bevorderen. 



 

 

Welke verbeterpunten / innovatie is 
nodig? 

 

 

Geparkeerd: 
 
Een aantal onderwerpen hebben wij geparkeerd. De reden hiervoor is dat deze 
onderwerpen over randvoorwaarden zoals monitoring, ict ondersteuning, communicatie etc. 
bij het uitvoeren van het beleid gaat. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.  

 
Veel onduidelijkheid/zorgen over het beleid vanaf 1-1-’15 bij burgers. Hoe verminder je 
dit? 
Op schaal Maastricht-Heuvelland wordt gezamenlijk de publiciteitscampagne ‘Samen 
kunnen we het zelf’. Daarnaast is iedere gemeente zelf verantwoordelijk om hun 
communicatie richting burgers maar ook professionals (bijv. scholen en huisartsen) te 
verzorgen. Dit signaal zal worden meegenomen als aandachtspunt in verdere 
beleidsvorming. 
 
Eenduidig beleid, eenduidige communicatie. 
Hier geldt hetzelfde voor.  
 
Rechten van het kind aandacht voor hebben 
Dit uitgangspunt moet voor iedereen van gemeente (beleidsmedewerkers, leden van sociale 
team e.d.) tot aan alle professionals werkzaam in de jeugdhulp of werkzaam met jeugdigen 
leidend zijn. Dit moet een basisgedachte zijn voor iedereen.  
 
Link niet frequentie problematiek Zuid-Limburg? 
Bij dit aandachtspunt wisten we niet meer wat er precies bedoeld wordt. 
 


