
 

 

10 november 2014 

 

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van 

kinderen in jeugdhulp 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in; de gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor de jeugdhulptaken. 

Wat dit betekent voor u als ouders en verzorgers van kinderen die nu jeugdhulp hebben heeft u misschien al gelezen 

op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl. De negen gemeenten in de regio Hart van Brabant – Dongen, Gilze en 

Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk – bereiden de veranderingen 

zorgvuldig voor. Dat doen we samen met een groot aantal jeugdhulpverleners. De gemeenten en de 

jeugdhulpverleners willen u graag goed informeren. Daarom vindt u in het bijgaande Infoblad Jeugdhulp 2015 

antwoorden op de meest gestelde vragen. 

 

Het is belangrijk te weten dat 2015 een overgangsjaar is. Dan geldt het overgangsrecht. Dat betekent dat uw kind in 

2015 tot de einddatum van de jeugdzorgindicatie recht op zorg houdt, uiterlijk tot 1 januari 2016. Voordat de 

indicatie afloopt, bekijkt de gemeente uw situatie opnieuw in overleg met u als ouder. De gemeente werkt hiervoor 

samen met professionals die deskundig zijn in jeugdhulp. Maatregelen die door de rechter zijn opgelegd kunnen 

langer doorlopen, zoals pleegzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering of een gedwongen opname in de kinder- en 

jeugdpsychiatrie. 

 

Het uitgangspunt is om ondersteuning op maat en zo dichtbij mogelijk te regelen. De gemeenten sluiten daarom 

voor 2015 contracten voor jeugdhulp met jeugdhulpverleners (van kleine zelfstandigen tot grote organisaties) die op 

dit moment ook jeugdhulp bieden. Een enkele jeugdhulpverlener kiest ervoor geen contract voor 2015 te sluiten. In 

dat geval zoekt de gemeente met de hulpverlener en u naar een passende oplossing.  

 

In het infoblad leest u wat dit voor u betekent. Daarnaast informeert uw huidige jeugdhulpverlener u over wat dit 

precies betekent voor de hulp aan uw kind in 2015. Bespreek deze brief en uw vragen dan ook met uw 

contactpersoon bij uw jeugdhulpverlener. U vindt ook uitgebreide informatie op de website 

www.hoeverandertmijnzorg.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk  

 



 

De negen gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben bij het samenstellen van deze brief en het Infoblad ‘Jeugdhulp 2015  

en het overgangsrecht’ nauw samengewerkt met een aantal jeugdhulpverleners: Kompaan en De Bocht, GGz Breburg en  

Het Zorgcollectief Brabant. Het was onmogelijk alle organisaties/hulpverleners in de regio te betrekken. Daarom vragen de 

gemeenten en genoemde organisaties alle jeugdhulpverleners met cliënten in een of meer van de negen gemeenten, deze brief  

en dit infoblad te verspreiden onder hun cliënten met overgangsrecht en waar mogelijk persoonlijk toe te lichten. 

 

    

Infoblad Jeugdhulp 2015 en het overgangsrecht   
 

Samengesteld door de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, 

Tilburg en Waalwijk (regio Hart van Brabant), met medewerking van jeugdhulpverleners. 

 

Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het is de bedoeling dat het 

jeugdhulpstelsel eenvoudiger wordt en de hulpverlening beter op elkaar afgestemd. Organisaties gaan met de 

gemeenten samenwerken vanuit de aanpak ‘één gezin, één plan’. We bekijken wat ouders en jeugdigen zelf of 

eventueel met hulp van de omgeving kunnen. Waar nodig komt er hulp of ondersteuning die goed aansluit op de 

persoonlijke situatie. De gemeenten in de regio Hart van Brabant staan dicht bij hun inwoners en zorgen er – 

samen met u – voor dat niet de problemen centraal staan, maar de kansen van kinderen en hun opvoeders. Maar 

wat betekent de verschuiving van de jeugdhulp eigenlijk voor u ouder of verzorger van een kind dat eind 2014 

jeugdhulp heeft en een indicatie die in 2015 doorloopt? 

 

 

1. Verandert er iets in het zorgaanbod voor mijn kind? 

De jeugd valt nu nog onder verschillende overheden en instanties. Vanuit de nieuwe Jeugdwet zijn gemeenten  

vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Wat er voor u verandert, hangt af van uw persoonlijke situatie.  

 

2015 is een overgangsjaar. Dan geldt het overgangsrecht. Dat betekent dat uw kind in 2015 tot de einddatum van 

de jeugdzorgindicatie recht op zorg houdt en uiterlijk tot 1 januari 2016. Voordat de indicatie afloopt, bekijkt de 

gemeente uw situatie opnieuw in overleg met u als ouder. De gemeente werkt hiervoor samen met professionals 

die deskundig zijn in de jeugdhulp. Maatregelen die door de rechter zijn opgelegd kunnen langer doorlopen, zoals 

pleegzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering of een gedwongen opname in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 

 

Het uitgangspunt is om ondersteuning op maat en zo dichtbij mogelijk te regelen. De gemeenten sluit daarom voor 

2015 contracten voor jeugdhulp met jeugdhulpverleners (van zelfstandigen tot grote organisaties) die op dit 

moment ook jeugdhulp bieden aan kinderen in onze regio. Uw jeugdhulpverlener informeert u over wat dit in 2015 

concreet betekent voor de hulp aan uw kind.  

 

Een enkele jeugdhulpverlener kiest ervoor geen contract voor 2015 te sluiten. Uw jeugdhulpverlener kan u vertellen 

of zijn/haar organisatie een contract voor 2015 heeft of dat binnenkort zal sluiten. Sluit uw huidige 

jeugdhulpverlener geen contract, dan kijkt de gemeente met u en uw jeugdhulpverlener naar een passende 

oplossing. U en de jeugdhulpverlener kunnen in dit geval contact opnemen met de gemeente.  

 

 

 



 

 

2. Welke jeugdhulptaken gaan vanaf 2015 naar de gemeenten? 

Volgens de Jeugdwet is de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning bij lichte en 

complexe opgroei- en opvoed, of ontwikkelings- en gedragsproblemen; bij vragen over veiligheid binnen gezinnen, 

de uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering; aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld; en 

specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking, in de geestelijke gezondheidszorg of gesloten 

jeugdzorg.  

 

3. Welke gevolgen heeft de vernieuwde jeugdhulp voor de indicatie van mijn kind? 

In 2015 bekijkt de gemeente uw situatie opnieuw. In een gesprek met u zoeken professionals namens de gemeente 

naar de beste oplossing. Het kan zijn dat uw kind na het verlopen van de huidige indicatie andere hulp, 

ondersteuning of zorg krijgt. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de uitkomsten van het gesprek en uw 

eigen keuzes.  

 

Ook vanaf 2015 geldt: is specialistische zorg nodig, dan wordt deze geboden. Heeft u voor het eerst  specialistische 

of langdurige zorg nodig, dan is een verwijzing nodig van uw gemeente, huisarts, jeugdarts of medisch specialist. 

 

4. Moet ik vanaf 1 januari (meer) betalen voor jeugdhulp en blijft het pgb bestaan? 

Koopt u nu zelf AWBZ-zorg in voor uw kind? In de Jeugdwet blijft een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk, 

maar de werkwijze verandert wel. Als u voor een pgb kiest, koopt u de ondersteuning wel zelf in, maar u krijgt het 

pgb niet meer op uw eigen rekening gestort; betaling loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). We noemen dat 

‘trekkingsrecht’. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl en houdt u de komende tijd de website van uw gemeente 

in de gaten.  

 

Het beleid voor pgb-hulp verschilt per gemeente en wordt rond november 2014 door de gemeenteraden 

vastgesteld. U hoeft géén eigen bijdrage te betalen voor pgb-gefinancierde jeugdhulp. Houdt u de informatie vanuit 

uw gemeente over het pgb in de gaten. Zeker is dat alle gemeenten in de regio Hart van Brabant pgb voor jeugdhulp 

mogelijk maken.  

 

Het beleid voor ouderbijdragen voor kinderen die tijdelijk in een instelling wonen blijft gelijk, de hoogte hiervan 

wordt landelijk bepaald.  

 

5. Bij wie klop ik vanaf 1 januari 2015 aan voor (nieuwe of andere) jeugdhulp? 

Wanneer de jeugdhulp waarvan u gebruikmaakt onder de Jeugdwet valt (zie ook vraag 2), wordt de gemeente 

verantwoordelijk voor het voorkomen en het aanbieden van jeugdhulp. In plaats van de huidige indicatiestelling via 

de Bureaus Jeugdzorg en het CIZ, krijgt u vanaf 2015 via uw gemeente een contactpersoon. Dit is een professional 

met kennis en ervaring met jeugd. Hij of zij bespreekt met u wat uw kind of uw gezin nodig heeft, wat u zelf kunt 

doen en waar eventueel professionele ondersteuning nodig is. Ook de huisarts en jeugdarts kunnen u doorverwijzen 

naar professionele zorg.  

 

 

 

 

 



 

 

5. Bij wie klop ik vanaf 1 januari 2015 aan voor (nieuwe of andere) jeugdhulp? (vervolg) 

De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of  meervoudige beperkingen valt  

vanaf 2015 niet onder de Jeugdwet, maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die 

blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde 

licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG) wordt onderdeel van de Wlz. Valt de zorg die u ontvangt straks onder 

deze nieuwe Wlz? Dan heeft u in 2015 te maken met het Zorgkantoor, de organisatie die nu de AWBZ uitvoert. 

Behandeling van kinderen en jongeren met een zintuiglijke beperking valt vanaf 2015 onder de  

Zorgverzekeringswet. Dit gaat dus via uw zorgverzekeraar.  

 

6. Wat betekenen de veranderingen voor een gezin dat in 2015 voor het eerst jeugdhulp nodig heeft? 

Via de gemeente krijgt uw gezin hulp op maat, snel en dicht bij huis. Gemeenten kunnen hiervoor samenwerken met 

partners, zoals de GGD of het maatschappelijk werk. Of gemeenten met wijk- of jeugdteams werken of met een 

loket: deze werkwijze verschilt per gemeente. 

 

Alle gemeenten gaan daarbij uit van uw eigen verantwoordelijkheid en kracht en van de mogelijkheden van het kind: 

ook in moeilijke situaties zijn kinderen en hun ouders of verzorgers vaak heel goed in staat zelf oplossingen te 

vinden. Soms met steun van familie, vrienden of buren of anderen. En ook het consultatiebureau, de school of de 

(huis)arts kunnen u helpen bij het voorkomen of zo vroeg mogelijk verhelpen van problemen. Als u er – met hulp 

van uw omgeving – niet uitkomt, krijgt u via de gemeente een contactpersoon die met u op zoek gaat naar een 

antwoord op de vraag. 

 

Uiterlijk in december 2014 vindt u op de gemeentelijke websites waar u vanaf 2015 terechtkunt met vragen.  

 

7. Wat wordt bedoeld met ‘één gezin, één plan’? Wat betekent dat voor mij? 

Soms heeft een gezin meerdere ondersteunings- of hulpvragen. Het is belangrijk dat u die vragen in samenhang 

bekijkt. Daarom maakt een contactpersoon via de gemeente in zo’n situatie we samen met u en uw gezin een plan 

van aanpak. Dat is een totaalplan dat past bij uw gezin, zonder versnipperingen. De contactpersoon zorgt ervoor dat 

de professionals rond uw gezin goed samenwerken.  

 

Als één kind binnen het gezin een vraag heeft, maken we toch een gezinsplan met u. Een kind is tenslotte onderdeel 

van het gezin en ook ouders, verzorgers, broers of zussen kunnen ondersteuning nodig hebben om de situatie om te 

keren van probleem naar oplossing.  

 

Bij het principe ‘één gezin, één plan’ ligt de nadruk op het voorkomen van problemen. Zoveel mogelijk lichte hulp in 

plaats van zware zorg. Niet meteen kiezen voor medicijnen, maar eerst goed kijken wat het kind echt nodig heeft. En 

wanneer dat mogelijk is de hulp weer afbouwen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Er komt meer nadruk op hulp vanuit mijn eigen netwerk. Hoe werkt dat in de praktijk? 

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien en hun talenten ontwikkelen, zodat ze opgroeien tot 

zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders allereerst zelf verantwoordelijk voor. Als het aankomt 

op jeugdhulp verwachten we dan ook dat u eerst kijkt wat u zelf kunt doen, of met hulp uit uw eigen omgeving.  

Zo nodig bekijken we samen met u hoe u een beroep kunt doen op de mensen in uw omgeving. 

 

Goede hulp is altijd maatwerk. We kijken samen met u wat voor u en uw gezin de best passende oplossing is. Als er 

in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen zijn om u te ondersteunen, dan lossen we het anders op. En als blijkt 

dat er professionele hulp nodig is, dan bieden we die zo licht en zo dichtbij mogelijk.  

 

9. Waar kunt u de komende tijd terecht met vragen of voor meer informatie? 

Vraag uw jeugdhulpaanbieder, of kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl, www.dezorgverandertmee.nl en de 

websites van uw gemeente en uw jeugdhulpverlener/organisatie. 

 

  

Visie nieuwe Jeugdwet  

Het stelsel van jeugdhulp is erop gericht dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk kan 

deelnemen aan het maatschappelijk leven, rekening houdend met zijn of haar ontwikkelingsniveau. Ouders zijn 

hiervoor het eerste verantwoordelijk. Als dit niet vanzelf gaat, komt de overheid in beeld. Dan moet het jeugdstelsel 

snel, goed en op maat functioneren. Deze inzet vloeit ook voort uit het VN-Verdrag over de rechten van het kind 

(Kinderrechtenverdrag). 

 

Omdat het huidige jeugdstelsel verschillende tekortkomingen laat zien, is een omslag (transformatie) nodig die  

leidt tot:  

• preventie en uitgaan van eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk;  

• minder snel medicaliseren, meer ontzorgen en normaliseren;  

• eerder (jeugd)hulp op maat voor kwetsbare kinderen;  

• integrale hulp met betere samenwerking rond gezinnen: 'één gezin, één plan, één contactpersoon'  

(ook wel 'één gezin, één plan, één regisseur' genoemd); 

• meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk.  

 

Dit is de basis voor de jeugdhulp 2015 en de voorbereidingen die de gemeenten in de regio Hart van Brabant op dit 

moment nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer  

De negen gemeenten in regio Hart van Brabant (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, 

Tilburg en Waalwijk) besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de door hen verstrekte informatie. Er kan echter geen 

garantie worden gegeven dat de informatie volledig juist of nog actueel is. Aan deze publicatie kunnen dan ook geen rechten 

worden ontleend. 10 november 2014. 


