
De samenhang

Samenzang

over 

Samenhang? 



De samenhang (1)

• Samenhang waarin?
• Alleen speerpunt van het Bjz?
• Taken genoemd in art. 5a, lid 2 en 5c lid 2 

Wjz (bezien of coördinatie van zorg
noodzakelijk is)

• Dat geldt ook voor zorgaanbieders



De samenhang (2)

Wensen om te komen tot een 
samenhangend en gedifferentieerd 
jeugdzorgaanbod 

Zowel het Beleidskader als de (MvT) Wet op 
de jeugdzorg benadrukken de samenhang

Hoe bereik je dat?



De samenhang (3)

• Passend en samenhangend aanbod
• Samenhangend jeugdhulpverleningsplan
• Samenhang in de jeugdzorgketen
• Samenhang in de jeugdstrafrechtsketen
• Samenhang in de aanpak van jeugdcriminaliteit 

(Jeugd terecht)
• Samenhang bij de uitvoering van de jeugdzorg  
• Samenhang gedurende de hele periode van de 

zorg



De samenhang (4)

• Zorgaanbieders: zij moeten op verantwoorde 
zorg bieden en daarvoor op systematische wijze 
de kwaliteit beheersen en verbeteren door 
gegevens te verzamelen, de gegevens te 
toetsen en verbeteringen door te voeren.

• Als er meerdere aanbieders bij de hulp zijn 
betrokken moet het aanbod samenhangend zijn 
en bepaald worden wie belast wordt met de 
coördinatie van de zorg (art. 24 lid 3 
Uitvoeringsbesluit).



De samenhang (5)

• De kwaliteitscriteria over samenhang 
betreffen niet alleen de samenwerking 
tussen de verschillende organisaties. Het 
gaat ook om de samenhang tussen de 
hulp en o.a. de eigen krachten, de steun 
uit eigen omgeving, oog voor de context, 
andere levensgebieden van jongeren en 
ouders, bereikbaarheid en steeds 
wisselende hulpverleners. Uit onderzoek 
Wesp



De samenhang (6)

“Maar ook op stelselniveau is dergelijk inzicht 
nodig om te kunnen beoordelen hoe de 
beschikbare middelen zo effectief mogelijk 
kunnen worden ingezet. Meer specifiek is de 
aandacht de komende jaren gericht op een 
integraal en  samenhangend zorgaanbod dat 
aansluit bij de behoefte van de cliënt.”

(Uit: landelijk beleidskader jeugdzorg 2004-2008)



De samenhang (7)

• De Samenhang bezien vanuit de JJI:

• Ziet het kind zijn 
(gezins)voogd/casemanager/jeugdbescher
mer?

• Hoe komt tot men tot voldoende
samenwerking en samenhang met 
thuisfront en jeugdzorg uit de regio van de 
jeugdige?



De samenhang (8)

• Samenhang moeizaam tussen Bjz, de 
zorgaanbieders, JJI’s en JJI’s

• Samenhang tussen JJI’s zelf ook
moeizaam

• Trajectbenadering? 
– Wat is een traject?
– Wie zet het traject uit?

• Voorbeelden
• Iedere JJI vindt het wiel zelf opnieuw uit?



De samenhang (9)

• Trajectbenadering op een goede wijze:

• Zie 
http://cdenv.be/actueel/beleidsnota/2006/J
eugdzorg.pdf 

• Globaal Plan Jeugdzorg: Vlaams Minister 
Inge Vervotte

• “De kwetsbaarheid voorbij ....
• Opnieuw verbinding maken.”



De samenhang (10)
Zes beleidskeuzen
• Inhoudelijke sturing hulpaanbod
• flexibele inzet van het hulpaanbod
• Uitbouw preventieve voortraject en private 

hulpaanbod
• Uitbouw van opvang en begeleiding van 

jongeren die delicten plegen
• Ingrijpen op de instroom
• Wetenschappelijke opvolging en 

begeleiding,uitgewerkt in 
37doelstellingen



De samenhang (11)

• Hoe komen we tot een daadwerkelijke
integrale benadering van de jeugdzorg?

• De waterscheiding tegengaan
• Kijk in elkaars keuken (dus ook: laat in je

eigen keuken kijken!)
• Betrek jeugdzorg en thuisfront

daadwerkelijk zoveel mogelijk bij de zorg, 
ook binnen de JJI. Het kind moet immers
ooit weer eens terug naar …huis?



De samenhang (12)

• Durf kritiek te hebben en …te ondergaan.
• Kortom, stel je kwetsbaar op!
• Accepteer de rapportage van anderen en 

neem die als vertrekpunt, tenzij …..
• Lees de vakliteratuur en zorg dat je 

(bij)geschoold wordt 
• Probeer in de regio vaker bijeenkomsten

te organiseren waar jeugdzorgers elkaar
ontmoeten en van elkaar leren



De samenhang (13)

• Wat nog meer om te komen tot een betere
integrale benadering van de jeugdzorg?

• Misschien toch een Minister voor
jeugdzaken in het volgend kabinet?

• Forumdiscussie



• Wordt het samen hangen?

Of 

• komt het tot een echte samenhang en 
samenzang binnen de jeugdzorg
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