
De Tafel van tien ‘jeugdzorg’ groot succes 

Wederom was de tafel van tien een groot succes. Op 30 oktober heeft er in Real-X aan de 

Sleutelbloemstraat voor de tweede maal de tafel van tien plaatsgevonden. Ditmaal zijn tien 

deelnemers (politici en experts) waaronder wethouder Paul Blokhuis, provinciaal statenlid Paula 

Wieggers en tweede kamerlid Loes Ypma, met elkaar in gesprek gegaan over de transitie en 

transformatie van de jeugdzorg.  

De opkomst was grandioos, er waren ruim 80 mensen aanwezig. De avond werd geopend door onze 

bestuursvoorzitter Chris Schouten die meteen de juiste toon zette door te zeggen,  dat ieder kind een 

goede start verdient. 

Naast de 3 politici waren ook Theo Dhuyvetter regiomanager van bureau jeugdzorg, Saskia Blom 

inhoudelijk manager van het CJG, Jos van der Staaij vrijgevestigd psycholoog, Esther Hageman van 

Ambiq (expertise in hulpverlening aan kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking), 

Marja Versteeg huisarts en bestuurslid van de huisartsenvereniging in Apeldoorn e.o. en Quirine 

Lensvelt van de WMO adviesraad aanwezig. De avond werd geleid door Cor Klein Heerenbrink. 

Aan het begin van de avond werd het meteen duidelijk dat de nieuwe jeugdwet zeer veel kansen 

biedt. Op dit moment is de jeugdzorg, met alle verschillende financieringsstromen erg versnipperd. 

Kinderen hebben zo snel mogelijk zorg op maat nodig op dit moment wordt er soms nog veel te vaak 

met kinderen geleurd en moeten gezinnen veel te lang op de juiste zorg wachten. Dit werkt zeer 

demotiverend. De nieuwe jeugdwet biedt Apeldoorn de kans om de zorg voor kinderen en gezinnen 

snel en dichtbij huis op te pakken, zodat soms zwaardere zorg (uithuisplaatsing) voorkomen kan 

worden. 

 

Huidige situatie jeugdzorg Bron: PMA 10-10-2013 presentatie ‘Jeugdzorg naar gemeente’ 

Natuurlijk werd ook duidelijk waar we scherp op moeten letten tijdens deze transformatie van de 

jeugdzorg. Wanneer besluit je vanuit de preventieve hulpverlening dat er curatieve hulp zoals 

(psychiatrische hulp) nodig is? Saskia Blom vertelde dat ze binnen de pilot CJG4kracht werken met 

diverse hulpverleners met allemaal hun eigen expertise, zodat er vlot geschakeld kan worden tussen 

het brede preventieve kader en de zwaardere curatieve zorg. 



Daarnaast werd ook  door o.a. Theo Dhuyvetter de aandacht gevraagd voor continuering van 

kwalitatief goede hulp in de jeugdzorg. De transitie van de jeugdzorg gaat ook gepaard met een 

bezuiniging van 15%. En hij ziet nu al dat ze bij bureau jeugdzorg geen vaste contracten kunnen 

bieden en dat kwalitatief goede hulpverleners nu al vertrekken als ze ergens anders wel een vast 

contract kunnen krijgen. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat er steeds meer uitzendkrachten 

werkzaam zijn die lang niet zo’n stevig vertrouwensband met kinderen en jongeren op kunnen 

bouwen. Loes Ypma ons PvdA Tweede Kamerlid vertelde dat de continuïteit van zorg van groot 

belang is ook tijdens het hele transitieproces. De gemeente Apeldoorn heeft samen met de regio 

Oost Veluwe/Midden IJssel transitiearrangementen voor 2015 opgesteld.In de arrangementen staat 

beschreven hoe de continuïteit voor cliënten in het overgangsjaar (2015) wordt georganiseerd. Voor 

kinderen en gezinnen die in 2014 al zorg ontvangen, is geregeld dat zij in 2015 zorg blijven krijgen 

van dezelfde aanbieder. Momenteel werken er 19.000 mensen in de zorg in Apeldoorn, de PvdA 

Apeldoorn vindt het erg belangrijk dat we scherp in het oog houden dat er voldoende 

werkgelegenheid voor deze groep mensen blijft. Gelukkig hebben ook veel zorgaanbieders in de 

jeugdzorg aangegeven dat als de bezuinigingen opgebouwd worden met 5% per jaar dat er dan door 

middel van natuurlijk verloop geen gedwongen ontslagen hoeven te vallen. 

Tenslotte werd er ook door Marja Versteeg aandacht gevraagd voor de signalerings- en 

doorverwijsfunctie van huisartsen. Veel huisartsen zijn nog niet bekend met de rol en taken van het 

CJG. Wethouder Paul Blokhuis en Saskia Blom beaamden dit en vertelden dat de 

huisartsenvereniging en het CJG momenteel een gezamenlijke agenda hebben om optimaal bij elkaar 

aan te sluiten en signaleringen aan elkaar door te geven. 

Kortom de transitie jeugdzorg is een gigantische operatie, die kansen biedt om zo snel en zo goed  

mogelijk in te spelen op de hulpvraag van kinderen, jongeren en gezinnen. De hulp kan dan in veel 

meer gevallen opgelost worden binnen het preventieve, vrijwillige kader. En kinderen en jongeren 

hoeven veel minder snel uit huis geplaatst te worden. 

 Sterker nog de PvdA is een groot voorstander van meer in huis plaatsingen. Dit zorgt voor extra 

bescherming aan kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen verblijven. Kinderen en jongeren in 

zo’n situatie zullen in de pleegzorg terecht komen, maar  er zal specifiek gekeken worden naar 

opvang in netwerkpleeggezinnen, bestandspleeggezinnen en gezinshuizen.  

Cijfers; provinciale jeugdzorg 

� Indicatiefunctie BJZ  (183) 

� Ambulante zorg   (107) 

� Verblijf deeltijd/voltijd  (54) 

� Verblijf Pleegzorg  (63) 

� AMK    (88) 

� Jeugdbescherming  (158) 

� Jeugdreclassering  (54) 

 

Voorbeelden aanbieders : BJZ, Lijn 5, Lindenhout, Leger des Heils, Pactum, Trajectum, SGJ, 

vrijgevestigen/ZZp-ers 

(  ) = theoretische aantal Apeldoorn gebaseerd op de mei-circulaire 2013.  

 

 

 



JGGZ (jeugdigen met een psychiatrische problematiek) 

� Eerste lijns JGGZ (184) 

�  Tweede lijns JGGZ zonder verblijf (598) 

�  Tweede lijns JGGZ met verblijf (13) 

 

 Voorbeelden aanbieders : Leger de Heils, Pluryn-Hoenderloogroep, GGNet,  

Riwis, IrisZorg, Karakter, Tactus, vrijgevestigden/ZZp-ers 

 

(  ) = theoretische aantal Apeldoorn gebaseerd op de mei-circulaire 2013 

 

JLVB  (jeugd met een licht verstandelijke beperking) 

 

� JLVB zonder verblijf (228) 

�  JLVB met verblijf (24) 

 

Voorbeelden aanbieders : Lijn 5, Zozijn, ‘s-Heeren Loo, Philadelphia,  

        De Passerel, Pluryn-Hoenderloogroep,  vrijgevestigden/ZZp-ers 

 

(  ) = theoretische aantal Apeldoorn gebaseerd op de mei-circulaire 2013 

 

Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen) 

 

Geschatte aantal cliënten Apeldoorn � 6 

Voorbeelden aanbieders: Pluryn/Hoenderloogroep, LSG-Rentray, OG heldring 

 

(  ) = theoretische aantal Apeldoorn gebaseerd op de mei-circulaire 2013 

 

 


