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Samenvatting 
In deze tweede versie van de nulmeting wordt kwantitatieve informatie gegeven over het gebruik van 

de jeugdzorg, maar ook over signalering en  andere vormen van ondersteuning of hulp voor jeugdigen 

in Dronten.  

 

Uitgaande van het huidige beleid en de huidige terminologie ramen we, op basis van de beschikbare 

informatie en rekening houdend met een aanname van 15% overlap in gebruik van zorg, het aantal  

cliënten in Dronten  - exclusief onderwijsondersteuning-  voor de eerste lijn op afgerond 320 en de 

tweede lijn op 1120. Het aantal 0-18 jarigen telt in Dronten in 2013 9.451.  Omgerekend naar de 

zorgpiramide betekent dit dat 15% van de doelgroep gebruikt maakt van eerste- of tweedelijns zorg, 

daarnaast maakt 7% van de jeugdigen gebruik van een vorm van onderwijsondersteuning (ruim 650 

kinderen).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgpiramide – huidig beleid  

 

Vanaf 2015 gaan we niet meer uit van eerste- en tweedelijnsvoorzieningen, maar van ondersteuning 

en hulp. Circa 180 jeugdigen maken gebruik van één of meerdere vormen van hulp. Circa 1.075 

jeugdigen maken gebruik van het ondersteuningsaanbod. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van 

onderwijsondersteuning blijft gelijk (ruim 650 kinderen) In onderstaande piramide geeft de startsituatie 

van 2015 weer.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Zorgpiramide – startsituatie 2015    
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Het gebruik van de ondersteuning en hulp is als volgt onderverdeeld: 

 
 

 
De doelgroep jeugd-ggz is de belangrijkste oorzaak voor het hoge gebruik van de jeugdzorg. Landelijk 

heeft 5% van de jongeren een psychische stoornis of beperking. In Dronten ligt dit op 10%.   

 

Verder blijkt uit de gegevens  van de provinciale jeugdzorg , jeugd-ggz en jeugd-vb duidelijk dat veel 

jeugdigen meer vormen van zorg gebruiken. Voor de jeugd-vb ligt het gebruik op gemiddeld 2,8 

vormen van zorg per gebruiker. Vaak is dit een combinatie van persoonlijke verzorging, vervoer en 

dagbesteding. Voor de jeugd-ggz op ligt het gebruik gemiddeld op 2,2. Dit betreft bijvoorbeeld tijdelijk 

verblijf met begeleiding individueel of in groepsverband.  

 

Deze nulmeting geeft de startsituatie voor 2015 weer en is het ijkpunt voor de metingen hoe de vraag 

en het gebruik van de jeugdhulp zich daarna ontwikkelt. 

Vanaf 2015 gaat de gemeente meer zelf registreren over de afname van de verschillende vormen van 

ondersteuning en hulp. Omdat de gemeente vanaf 2015 regisseur is, zal de informatie in de loop van 

de tijd exacter worden.  
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1. Inleiding 
 

De transitie van de jeugdzorg staat voor de deur. Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente 

verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg.  

 

Om ons voor te kunnen bereiden op deze nieuwe verantwoordelijkheden willen we inzicht krijgen in de 

doelgroep, in het aanbod en in het gebruik. In augustus 2013 is de eerste versie van deze nulmeting 

opgeleverd. Inmiddels zijn er veel nieuwe cijfers beschikbaar en daarom is de nulmeting 

geactualiseerd.  In deze nulmeting wordt met name kwantitatieve informatie gegeven over het gebruik 

van de jeugdzorg, maar ook van andere vormen van hulp voor jeugdigen in Dronten. Mede aan de 

hand van deze nulmeting kunnen we het voorzieningenniveau in 2015 bepalen. Daarnaast dient deze 

nulmeting als startfoto bij het meten van de beleidsdoelstellingen. In het beleidsplan worden 

doelstellingen geformuleerd, die door middel van indicatoren gemonitord kunnen worden.  

 

De gegevens 

De nulmeting is gebaseerd op de meest recente beschikbare cijfers. Per onderdeel is vermeld waar de 

gegevens vandaan komen en op welk jaar deze betrekking hebben. De cijfers die in deze nulmeting 

gepresenteerd worden zijn afkomstig uit verschillende (jaar)verslagen en rapporten van tal van 

organisaties en instellingen. Omdat de verschillende instellingen en organisaties hun gegevens op 

verschillende manieren beschikbaar stellen kan niet voorkomen worden dat de cijfers de ene keer 

betrekking hebben op een peildatum en de andere keer over een heel jaar gaan. Hoe de cijfers 

geïnterpreteerd moeten worden staat bij de omschrijving. Bij de verschillende teksten en figuren staat 

telkens een bronvermelding. Achterin dit rapport staat een volledige opsomming van gebruikte 

documenten.  

 

Een belangrijke kanttekening bij deze nulmeting is dat de aantallen kinderen en jongeren die bepaalde 

zorg krijgen niet bij elkaar opgeteld kunnen worden om te komen tot het totale gebruik van de 

jeugdzorg. Dit komt doordat een kind of jongere meerdere vormen van zorg tegelijkertijd kan krijgen 

en ze dan dubbel geteld zouden worden.  

 

2015 en verder 

In de toekomst hopen we op alle onderwerpen voldoende inzicht te hebben om ons ingezette beleid te 

kunnen beoordelen. Met vervolgmetingen moeten trends zichtbaar worden, en kunnen eventuele 

beleidsinterventies worden ingezet. We hopen dat we door verschillende systemen te koppelen de 

overlap tussen de verschillende vormen van zorg beter kunnen filteren uit de gegevens. Dit zal leiden 

tot meer betrouwbare informatie.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beeld gegeven van de kinderen en jeugdigen in Dronten. Daarnaast komen 

de risicofactoren waar jeugdigen uit Dronten mee te maken hebben ter sprake, dit alles zoveel 

mogelijk in vergelijking met Flevoland en Nederland. In hoofdstuk 3 wordt een uiteenzetting gegeven 

van basisvoorzieningen die jeugdigen kunnen gebruiken op eigen kracht. Vervolgens wordt in 

hoofdstuk 4 de signalering en toeleiding besproken. In hoofdstuk 5 en 6 komt het gebruik van 

ondersteuning en hulp aan bod. Al deze gegevens samen resulteren in een overzicht van 

kerngegevens gebruik jeugdzorg die in hoofdstuk 7 wordt gepresenteerd. Het laatste hoofdstuk gaat in 

op de financiën die met deze transitie gemoeid gaan.  
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2. Kinderen en jeugdigen in Dronten 

2.1 Algemene demografische gegevens 
De gemeente Dronten had in 2013 40.679 inwoners. Hiervan waren 9.451 kinderen en jeugdigen van 

0 tot 18 jaar. In onderstaande staafdiagram is de leeftijdsopbouw van Dronten te zien in vergelijking 

met de provincie Flevoland en Nederland als geheel. Zoals te zien is komt de bevolkingsopbouw in 

Dronten, Flevoland en Nederland redelijk overeen. In Nederland als geheel wonen relatief gezien 

minder kinderen en jongeren dan in Dronten en Flevoland.  

 
Figuur 2.1: Bevolkingsopbouw 2013 (bron: Statline CBS, eigen bewerking) 

 

Het aantal geboorten is de afgelopen jaren erg fluctuerend geweest en was in 2013 368  

 

(bron: Statline, CBS).  

 

Zoals in onderstaande figuur te zien is, daalt het aandeel jongeren in Dronten sinds 2009. Ook in 

Flevoland en Nederland is het aantal jongeren ten opzichte van de rest van de bevolking dalende, 

maar deze daling is minder sterk dan in Dronten.  

 
Figuur 2.2: Ontwikkeling van aantal jongeren van 0-25 jaar (bron: Statline CBS, eigen bewerking) 
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2.2 Risicofactoren 

Kinderen in Tel 
Kinderen in Tel doet onderzoek naar de leefsituatie van Nederlandse kinderen. Door middel 
van een aantal indicatoren kan per wijk/kern worden gekeken wat de leefsituatie is. De 
overall ranking geeft aan op welke plek de gemeente Dronten staat ten opzichte van andere 
Nederlandse gemeenten. De best scorende gemeente krijgt rangnummer 401, en de 
slechtste nummer 1. Wat opvallend is, is dat Dronten in 2010 hoger heeft gescoord dan de 
andere jaren. Hier is geen directe verklaring voor.  
 
  2009 2010 2011 2012 

  

Overall ranking 174 289 145 146 

  

Het percentage kinderen met een handicap 0-17 jaar - - - 2,64% 

Het percentage achterstandsleerlingen 4-12 jaar 8,54% 8,16% 8,09% 8,88% 

Het percentage gemelde gevallen kindermishandeling 0-17 jaar 0,75% 0,61% 0,50% 0,63% 

Het percentage kinderen in een gezin met een bijstandsuitkering 
0-17 jaar 

4,67% 4,56% 5,62% 4,91% 

Het percentage kinderen in een achterstandswijk 0-17 jaar 15,18% 0,24% 15,44% 0,35% 

Het percentage kinderen indicatie jeugdzorg 0-17 jaar 3,13% 3,01% 2,06% 1,91% 

Het percentage werkloze jongeren 16-22 jaar 0,50% 0,74% 0,72% 0,97% 

Het percentage jongeren vanwege delict voor de rechter 12-21 
jaar 

2,08% 1,47% 1,75% 1,75% 

Het percentage jongeren dat voortijdig school verlaat 12-22 jaar 3,43% 2,70% 3,69% 2,48% 

Het percentage tienermoeders 0,68% 0,58% 0,66% 0,90% 

Het aantal overleden zuigelingen per 1.000 levend geboren 
zuigelingen 

2,19 0 2,13 4,64 

Het aantal overleden kinderen per 100.000 kinderen 1-14 jaar 7,94 5,34 8,06 8,1 

Figuur 2.3: Scores Kinderen in Tel 

 

Wat positief opvallend is, is dat het percentage kinderen met een indicatie voor jeugdzorg de 

afgelopen jaren fors is afgenomen (van 3,13% in 2009 naar 1,19% in 2012). Verder zijn er geen 

opvallende trends te signaleren.  

 

(bron: Kinderen in Tel Databoek 2012 en 2014). 

 

Gezondheidsindicatoren 

In figuur 2.4 wordt een aantal gezondheidsindicatoren weergegeven. De gegevens hebben betrekking 

op het percentage jongeren uit de leeftijdsgroep 12 tot 19 jaar.  
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Figuur 2.4: Regionale gezondheidsgegevens, 2010 (bron: Statline CBS, eigen bewerking) 

 

(bron: Toekomst Verkenning Flevoland, GGD Flevoland (www.ggdtvf.nl)) 

 

In Dronten heeft in 2012 12% van de kinderen overgewicht (10% overgewicht en 2% ernstig 

overgewicht. Daarnaast heeft 9% van de onderzochte kinderen ondergewicht.  

 

4% van de kinderen op de basisschool in de gemeente Dronten in 2012 heeft  een verhoogd risico op 

een psychosociaal probleem. Dit is gelijk aan het Flevolandse beeld.  

 

(bron: Factsheet gemeente Dronten, Jeugdgezondheid 2012, GGD Flevoland) 
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3. Eigen kracht 
 

Veel gezinnen kunnen samen met familie, vrienden of buren - het sociale netwerk – heel goed een 

oplossing bedenken als het tegenzit. Naast hun sociale netwerk kunnen zij gebruik maken van 

algemene en gerichte basisvoorzieningen.  Algemene basisvoorzieningen zijn voorzieningen waar alle 

kinderen gebruik van (kunnen) maken, zoals scholen, kinderdagopvang en de jeugdgezondheidszorg. 

De basisvoorzieningen hebben een sterke preventieve functie. Wanneer er echter wel problemen 

optreden kan men voor hulp terecht bij de gerichte basisvoorzieningen. Ook deze zijn vrij toegankelijk. 

Voorbeelden van gerichte basisvoorzieningen zijn de huisarts, schoolmaatschappelijk werk en de 

maatwerkvoorzieningen van de jeugdgezondheidszorg, zoals voorlichting en logopedie.  

In dit hoofdstuk worden deze basisvoorzieningen, het preventieve aanbod en het gebruik hiervan 

beschreven.  

 

3.1 Voorschoolse voorzieningen 

Er worden drie soorten voorschoolse voorzieningen onderscheiden: kinderdagverblijven voor kinderen 

van 3 maanden tot 4 jaar; gastouder voor kinderen vanaf 3 maanden tot 12 jaar en peuterspeelzalen 

voor kinderen in de leeftijdscategorie 2,5 tot 4 jaar. In de figuren 3.1 en 3.2 is te lezen hoeveel 

accommodaties er zijn in Dronten en hoeveel kindplaatsen er per type accommodatie zijn. Een 

kindplaats wordt gedefinieerd als het maximaal aantal kinderen dat gelijktijdig in een peuterspeelzaal 

of in een kinderopvangvoorziening kan worden opgevangen, waarbij in het geval van een voorziening 

voor gastouderopvang tot de kinderen behoort een kind jonger dan 10 jaar van de gastouder of zijn 

partner (let op! Bij gastouders worden ook kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar opgevangen).  

 

  

Kinderdagverblijven (3 mnd-4 jaar) 9 

Gastouders (3 mnd-12 jaar) 106 

Peuterspeelzalen (2,5-4 jaar) 8 

Totaal 123 

Figuur 3.1: Aantal accommodaties naar type in 2013 (bron: Gemeente Dronten) 

 

  

Kinderdagverblijven (3 mnd-4 jaar) 294 

Gastouders (3 mnd-12 jaar) 473 

Peuterspeelzalen (2,5-4 jaar) 602 

Totaal 1.369 

Figuur 3.2: Aantal kindplaatsen per type accommodatie in 2013 (bron: Gemeente Dronten) 

 

Kinderopvang Dronten had in 2012 67 VVE plaatsen. Er zijn 133 kinderen geïndiceerd als 

doelgroepkind, hiervan hebben 119 kinderen daadwerkelijk deelgenomen aan het VVE aanbod.  

 

Van de 929 twee- en driejarigen in Dronten hebben in 2012 641 kinderen de peuterspeelzaal voor 

kortere of langere tijd bezocht. Dit is ruim twee derde deel van de kinderen in deze leeftijdscategorie. 

Verhoudingsgewijs bezoeken meer 3-jarigen dan 2-jarigen de peuterspeelzaal.  

(bron: Verantwoording Voor en Vroegschoolse Educatie, Kinderopvang Dronten 2012) 
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3.2 Onderwijs 

Basisonderwijs 

Tijdens het schooljaar 2012-2013 waren er 4.120 leerplichtigen voor het basisonderwijs in Dronten. 

Hiervan gingen 106 kinderen naar het speciaal basisonderwijs.  

 

Voortgezet onderwijs (VO) 

In het schooljaar 2012-2013 gingen 3.140 leerlingen uit Dronten naar het VO.  

 

Het aantal verzuimmeldingen was in het schooljaar 2012-2013 234, waarvan 12 waarschuwingen zijn 

gegeven.  

 

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 

Tijdens het schooljaar 2011-2012 volgden 1.486 jongeren uit Dronten een opleiding aan een mbo-

instelling (CBS Statline). In datzelfde schooljaar zijn 193 meldingen ontvangen van ongeoorloofd 

verzuim.  

 

Voortijdig schoolverlaten 

Iedere jongere tot 23 die de school verlaat zonder startkwalificatie wordt beschouwd als een voortijdig 

schoolverlater. Zoals in onderstaande figuur te zien is, scoort Dronten een positief resultaat in 

vergelijking met de provinciale en landelijke cijfers. 

 

  Aantal Percentage 

Dronten 75 2% 

RMC 
Flevoland 

848 2,5% 

Nederland 27.936 2,1% 

Figuur 3.4: Schoolverlaters schooljaar 2012-2013 (bron: Leerplicht en RMC verslag 2013, Gemeente 

Dronten 2014) 

 

3.3 Preventief aanbod 

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) 

In het Jaarverslag 2013 van MDF is te lezen dat er in totaal 181 jeugdigen gebruik maakten van een 

aanbod van MDF in 2013. 113 jeugdigen werden begeleid door een schoolmaatschappelijk werker 

(SMW) en 71 jeugdigen door een gezinscoach (GZ). 

In onderstaande figuur is weergegeven om welke problematieken het ging. 
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Figuur 5.1: Problematiek MDF 

 

(bron: Jaarverslag 2013, MDF) 

 

Humanitas Home-Start 

Home-Start is een programma voor opvoedingsondersteuning, uitgevoerd door vrijwilligers. In 2013 

ontvingen 25 gezinnen Home-Start ondersteuning. 

 

De meerderheid van de gezinnen wordt verwezen naar Home-Start door een professionele 

hulpverlener zoals een medewerker van Icare, MDF of VVE. Daarnaast zijn gezinnen die zichzelf 

aanmelden of via familie, buren en kennissen.  

 

(bron: Humanitas Home-Start Gemeente Dronten, jaarverslag 2013) 

 

MEE 

MEE ondersteunt mensen met een beperking zonder indicatie of verwijsbrief. Zo geeft MEE 

kortdurend pedagogische thuisbegeleiding (1/2 jaar of korter), leveren ze schoolmaatschappelijk 

werkers, regelen ze voor de  doelgroep crisisplekken, vragen ze CIZ indicaties aan en regelen ze 

voogdijmaatregelen. In 2012 hebben 231 jongeren vragen bij MEE neergelegd. Deze jongeren 

hadden bijna allemaal meer dan één vraag. Welke diensten MEE vervolgens heeft aangeboden is niet 

inzichtelijk.  

 

(bron: MEE, 2012) 
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4. Signalering en toeleiding 
 

Cliënten kunnen zelf signaleren, zij maken zicht zorgen over hun gezin/kind/zichzelf. Als de zorgen 

klein zijn, vragen zij advies in de directe omgeving (eigen netwerk) en als dat niet voldoende is gaan 

zij voor advies naar professionals van de basisvoorzieningen waar ze al gebruik van maken (CJG, 

voorschoolse voorzieningen, onderwijs, jeugdgezondheidszorg of huisarts). Als professionals 

signaleren gaan zijn het gesprek aan met de cliënt en maken een elektronische melding van het 

signaal in Esar.  

 

4.1 Signalering en advies 

 

CJG 

In 2013 zijn 1293 telefoontjes gepleegd door jeugdigen of ouders met vragen over verschillende 

onderwerpen. In onderstaande   

 

Figuur 4.1: Onderwerpen telefonische vragen CJG in 2013 

Jeugdgezondheidszorg 

0 tot 4-jarigen 

De jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijk signalerende functie. Icare voert de 

jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen uit in Dronten. Het aantal 0 tot 4 jarigen was in 2013 1.871. 

In datzelfde jaar had Icare 1694 kinderen in zorg.  

 

In onderstaande figuur is de onderverdeling van de gesignaleerde en geregistreerde risico’s af te 

lezen.  In 2013 zijn 1161 risicofactoren gesignaleerd bij ruim 2000 kinderen. Bij circa 75% van de 

kinderen is geen enkel risico gesignaleerd.  

67% 

14% 

6% 

6% 
4% 

2% 1% 

Onderwerpen telefonische vragen CJG 

Groei / ontwikkeling

Voeding

Medisch

Niet klantgerelateerd

Gedrag

Borstvoeding

Kindermishandeling /
huis.geweld



 

Pagina 12 van 34 
 

 
Figuur 4.2: Gesignaleerde risico’s 2013, JGZ Icare 

 

In 2013 hebben 207 geregistreerde verwijzingen plaatsgevonden, deze verwijzingen zijn weergegeven 

in onderstaande figuur. De jeugdverpleegkundige en jeugdarts verwijzen verder ook regelmatig naar 

elkaar, deze verwijzingen zijn niet meegenomen.  

 

  

Huisarts 50 

Kinderfysio-/oefentherapeut 24 

VVE 4 

Logopedist 4 

Home start Humanitas 3 

MEE 2 

Diëtist 2 

Audiologisch centrum 1 

Psz kdv bso 1 

Radioloog 1 

Kinderarts 2 

KNO-arts 1 

Andere medisch specialist 11 

Anders 101 

Figuur 4.3: Geregistreerde verwijzingen in 2013 

 

(bron: Verantwoording besteding uitkering BDU/CJG Icare Jeugdgezondheidszorg 2013) 

 

4 tot 19-jarigen 

GGD Flevoland voert de jeugdgezondheidszorg uit de leeftijdsgroep 4 tot 19 jaar. In 2012 bestaat 

deze leeftijdsgroep uit 8.286 jeugdigen.  In  Dronten zijn in 2012 552 kinderen opgeroepen voor een 

PGO in groep 2; 435 in groep 7 en 538 in klas 2 van het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn 117 

kinderen van het speciaal onderwijs opgeroepen voor een  PGO. In totaal zijn dat 1.642 kinderen.  
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In 2012 zijn de volgende risicokinderen gesignaleerd (waarbij kinderen in verschillende categorieën 

kunnen voorkomen): 

- Voor 13 kinderen is bemoeizorg ingezet; 

- 81 kinderen zijn in zorgteams op scholen besproken; 

- 28 kinderen zijn voor het spreekuur schoolverzuim aangemeld; 

- Voor 371 kinderen is een vorm van zorgcoördinatie ingezet; 

- Bij 69 kinderen is een zorgelijke opvoedsituatie gesignaleerd; 

- Er zijn m.b.t. 64 kinderen zorgmeldingen doornen externen doorgegeven. 

  

Kinderen die gesignaleerd worden via de consultatiebureau-overdracht, op verzoek van ouders 

worden aangedragen, in een zorgoverleg worden besproken en nieuw ingekomen kinderen waarbij 

nooit eerder een preventief onderzoek is verricht of waarvan geen gegevens zijn volgt een onderzoek 

op indicatie. Het doel hiervan is het inventariseren van de problematiek, het beoordelen van de 

ontwikkeling en de gezondheid. In onderstaande tabel zijn de PGO’s op indicatie uitgevoerd in 2012 

weergegeven. 

 

Indicatie Aantal 

Groei 287 

Motoriek 11 

Ogen/visus 38 

Oren/gehoor 58 

Rug/houding 4 

Vaccinatie 68 

Psychosociaal 97 

Totaal 563 

Figuur 4.4: PGO’s op indicatie in 2012 

 

Middels een Strengths and Difficultie Questionnaire (SDQ) zijn de volgende psychosociale 

risicofactoren gesignaleerd bij kinderen uit groep 2 en 7: 

 

  Normaal Grensgebied Verhoogd 

Subschaal emotionele problemen 86% 7% 8% 

Subschaal gedragsproblemen 90% 6% 5% 

Subschaal probleem met leeftijdsgenoten 92% 8% 0% 

Subschaal hyperactiviteit/ aandachtstekort 87% 5% 9% 

Subschaal prosociaal gedrag 97% 2% 1% 

SDQ totaal 92% 4% 4% 

Figuur 4.5: Resultaten SDQ 2012 

 

Indien daartoe aanleiding is wordt door de GGD ondersteuning aangeboden om te voorkomen dat 

problemen erger worden en later duurdere hulpverlening ingezet moet worden.  

 

In de gemeente Dronten voert de GGD Flevoland de volgende plustaken uit: 

- Zorgcoördinatie, bemoeizorg, zorgmeldingen; 

- Opvoedcursussen; 

- Vormgeving CJG (participatie in het kernteam CJG, beantwoorden mail en telefoon van 

klanten van het CJG); 

- Logopedie (wordt afgebouws, vanaf 2015 geen taak meer van de GGD); 

- Vanaf 2014: extra contactmoment voor adolescenten. 
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(bron: Jaarverslag JGZ 2012, GGD Flevoland) 

 

Zorgcoördinatie Plus 

De Zorgcoördinatie Plus wordt in Dronten uitgevoerd door Icare en GGD Flevoland, hierbij is de knip 

die traditioneel bij 4 jaar ligt geheel losgelaten. Zorgcoördinatie Plus en bemoeizorg wordt voor het 

grootste deel ingezet bij gezinsproblemen. Met name echtscheidingsproblematiek en de bij financiële 

problemen behorende problematiek spelen een grote rol. Verder blijven de gedragsproblemen op 

school een aandachtspunt.  

 

  2010 2011 2012 2013 

Zorgcoördinatie Plus 
en bemoeizorg 

307 366 415  
(waarvan 93 0-4 jr) 

475  
(waarvan 73 0-4 jr) 

Figuur 4.6: Aantal ingebrachte kinderen in de zorgcoördinatie Plus en bemoeizorg 

 

(bron: Verantwoording besteding uitkering BDU/CJG Icare Jeugdgezondheidszorg 2013) 

 

Esar 

Het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd (ESAR) is bedoeld om risicojeugd, jeugdigen 

met problemen op meerdere leefgebieden, vroegtijdig te signaleren en te ondersteunen. Het 

signaleringssysteem ESAR zorgt voor ‘matching’: meerdere professionals geven over dezelfde 

jeugdige een signaal af dat ze zich zorgen maken. Zo kunnen hulpverleners gezamenlijk 

verantwoordelijk worden en relevante informatie uitwisselen. In onderstaande tabel is te zien hoeveel 

signalen er de afgelopen jaren zijn afgegeven en hoeveel matches hieruit zijn ontstaan.  

 

  2010 2011 2012 2013  
 

Aantal 
signalen 

183 306 268 263 

Aantal 
matches 

38 57 35 48 

Figuur 4.1: Signalen en matches ESAR 

 

(bron: ESAR signalen en matches, Jaarraportage 2013) 

 

AMK 

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) heeft in 2012 288 advies- en consultvragen en 61 

meldingen behandeld.  

 

4.2 Toeleiding 

Zorg- en adviesteam (ZAT) 

In totaal gaan van augustus 2012 tot februari 2013 3669 leerlingen naar de verschillende basisscholen 

die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband WSNS Dronten.  5% van de leerlingen (189) is 

door het Zorg- en adviesteam besproken. 59% hiervan is jongen en 41% meisje. De hulpvraag wordt 

in de Zorgteams voornamelijk ingebracht door IB’ers en leerkrachten. 

 

(bron: Monitor WSNS Dronten, augustus 2012-februari 2013)  

 

Op dit moment is er geen informatie beschikbaar van de Zorg- en adviesteams  voor de voorschoolse 

periode en voor het voortgezet onderwijs. 
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Kernteam CJG 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft drie functies: signalering; toeleiding naar hulp; en coördinatie 

van hulp in het gezin.  

 

In 2012 zijn door het kernteam 54 casussen besproken. In de onderstaande figuren is te zien wat de 

leeftijdsverdeling bij deze casuïstieken is, de betrokkenheid van Bureau Jeugdzorg, of er sprake is van 

huiselijk geweld en of er AMK-meldingen zijn geweest.  

 

 

 

 

Figuur 4.2: Kenmerken van casuïstieken kernteam CJG (2012) 

 

(bron: Analyse casuïstiek van het kernteam CJG, 2012) 
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5. Ondersteuning 
 

Onder ondersteuning verstaan we de ambulante vormen van geïndiceerde jeugdzorg, zoals 

diagnostiek, persoonlijke verzorging, deeltijdhulp, groepsbehandeling en gesprekken met eerstelijns 

psychologen. De toegang is tot ondersteuning is via de begeleider of via een ondersteuningsteam.  

5.1 Ambulante vormen van (geïndiceerde) jeugdzorg 

Onder ambulante vormen van al dan niet geïndiceerde jeugdzorg rekenen wij de ambulante 

provinciale zorg, de extramurale zorg gefinancierd uit de AWBZ, de eerstelijns psychologische zorg en 

de tweedelijns zorg GGZ zonder verblijf. 

 

In onderstaande tabel is te zien hoeveel jeugdigen gebuik maken van deze vormen van zorg. 

Jeugdigen kunnen tegelijkertijd gebruik maken van verschillende vormen van ambulante zorg.  

 

  

Ambulante zorg (BJZ) 106 

AWBZ extramuraal (ZIN) 87 

AWBZ extramuraal (PGB) 278 

Eerstelijns psychologische zorg 165 

Tweedelijns zorg GGZ zonder verblijf 630 

Figuur 5.2: Ambulante jeugdzorg (excl. overlap) 

 

5.2 Onderwijsondersteuning 

Het speciaal basisonderwijs, leerwergondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs zijn vormen van 

vormen van ondersteuning op het gebied van onderwijs. In onderstaande tabel is te zien hoeveel 

jeugdigen in 2013 in Dronten hiervan gebruik maken. 

 

  

Speciaal basisonderwijs 106 

Leerwegondersteunend onderwijs 279* 

Praktijkonderwijs 100* 

Rugzakje (LFG) 122 

Figuur 5.3: Onderwijsondersteuning (excl. overlap) 

* Deze gegevens zijn niet op gemeenteniveau beschikbaar, daarom zijn we uitgegaan van 1/10 van 

het aantal leerlingen in het leerwegondersteunend en praktijkonderwijs in de gehele provincie 

Flevoland. 

 

Het totaal aantal zorgleerlingen was op 1 januari 2010 650 (inclusief (voortgezet) speciaal 

onderwijs).(voortgezet) Speciaal onderwijs rekenen wij tot een vorm van hulp en wordt in het volgende 

hoofdstuk besproken.  
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5.3 Totaal ondersteuning 

 

  

Ambulante zorg 106 

AWBZ extramuraal (ZIN) 87 

AWBZ extramuraal (PBG) 278 

Eerstelijns psychologische zorg 165 

Tweedelijns zorg GGZ zonder verblijf 630 

Speciaal basisonderwijs 106 

Leerwegondersteunend onderwijs 279 

Praktijkonderwijs 100 

Rugzakje (LFG) 122 

Figuur 5.4: Totaal ondersteuning (excl. overlap) 
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6. Hulp 
 

Een kenmerk van jeugd- en onderwijshulp is dat deze niet vrij toegankelijk is. Om in aanmerking te 

komen voor deze voorziening is een toegang (indicatie) noodzakelijk. In dit hoofdstuk wordt een 

overzicht gegeven van de huidige provinciale jeugdzorg, zorg voor jeugdigen gefinancieerd uit de 

AWBZ en de zorgvekering en het speciaal onderwijs.   

 

6.1 Provinciale jeugdzorg 

De provinciale jeugdzorg betreft zowel jeugd- en opvoedhulp door jeugdzorgaanbieders als toeleiding, 

begeleiding naar jeugdzorg, uitvoering van maatregelen en onderzoek naar kindermishandeling door 

bureaus jeugdzorg.  

 

Binnen de provinciale jeugdzorg wordt een onderscheid gemaakt tussen ambulante zorg, 

deeltijdbehandeling, pleegzorg, residentiële zorg en gesloten jeugdzorg  

 

Ambulante zorg: hieronder verstaan we individuele ambulante zorg thuis, ambulante 

zelfstandigheidtraining, ouder begeleiding bij residentiële-, dag- en naschoolse behandeling en 

pleegzorg en ambulante spoedhulp (de ambulante zorg valt onder ondersteuning, zie vorig hoofdstuk).  

Deeltijdbehandeling: hieronder wordt verstaan MKD dagbehandeling, naschoolse dagbehandeling, 

observatie deeltijd en onderwijshulpverlening. 

Pleegzorg: pleegzorg omvat pleegzorg, deeltijd pleegzorg inclusief Therapeutische GezinsVerpleging 

(TGV) en/of intensieve pleegzorg. 

Residentiële zorg: onder residentiële zorg verstaan we zorg in behandelgroepen, gezinshuizen, 

observatiegroepen, moeder en kindzorg en zelfstandigheidtraining. 

Gesloten jeugdzorg: bij gesloten jeugdzorg gaat het om regulier en moeder en kind plaatsen. 

 

De ambulante zorg zien we als een vorm van ondersteuning en is in het vorige hoofdstuk toegelicht. 

 

In onderstaande figuur is het aantal jeugdigen uit Dronten per zorgvorm af te lezen. Het gaat om 

unieke jeugdigen. Als een jeugdige in een bepaald jaar meer soorten zorg heeft ontvangen wordt hij / 

zij ingedeeld bij de zwaarste vorm van zorg die in dat jaar is ontvangen.  

 

  2011 2012 2013 

Deeltijdbehandeling 23 25 20 

Pleegzorg 32 29 35 

Residentiele zorg 18 17 19 

Gesloten Jeugdzorg 3 6 4 

Figuur 6.2: Aantal jeugdigen per zorgvorm  

 

In 2012 was 54% van de jeugdigen die gebruik maakt van jeugdzorg jongen en 46% meisje. 

 

In 2012 is er voor 17 jeugdigen in Dronten één of meer crisisaanspraken gedaan. Hiervan waren er 9 

al langer bekend bij BJZ en 8 nieuwe jeugdigen. 

 

Voor 89 cliënten uit Dronten is in 2012 een cliëntprofiel vastgelegd door BJZ. Hiervan maakten 86 

cliënten gebruik van de toegang, 2 van de jeugdbescherming en 1 van de jeugdreclassering.  

Een jeugdige kan problemen hebben op meerdere gebieden. In figuur 6.3 staan de scores binnen de 

verschillende probleemgebieden. In figuur 6.4 is het percentage jeugdigen uit Dronten per soort 

problematiek weergegeven.  
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 Figuur 6.3: Percentage scores binnen de probleemgebieden voor jeugdigen uit Dronten in 2012 

 

 
Figuur 6.4: Percentage jeugdigen uit Dronten per soort problematiek in 2012 

 

(bron: Jeugdzorg in cijfers 2013, Bureau Jeugdzorg Flevoland) 

 

6.2 AWBZ gefinancierde jeugdzorg 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt langdurige zorg voor mensen met een 

ernstige beperking. Bij jongeren gaat het om langdurige geestelijke gezondheidszorg en zorg voor 

personen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of beperking, zowel met als 

zonder verblijf.  Voor de meeste AWBZ-voorzieningen is een indicatie nodig. Het CIZ geeft de 

indicaties voor AWBZ-zorg, uitgezonderd de indicaties voor jongeren tot 18 jaar met een 

psychiatrische diagnose. Bureau Jeugdzorg geeft deze indicaties af voor jeugd-ggz. In onderstaande 

tabel is te lezen hoeveel indicaties door het CIZ en BJZ zijn afgegeven en welk percentage van de 

jeugdigen uit Dronten een indicatie heeft voor jeugdzorg.  

 

   

CIZ 100 1,0% 

BJZ 163 1,7% 

Totaal 263 2,7% 

Figuur 6.5: Aantal en aandeel indicaties AWBZ begeleiding op 1 januari 2013 

 

(bron: Jeugdzorg in cijfers 2013, Bureau Jeugdzorg Flevoland) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Psychosociaal
functioneren van

de jeugdige

Lichamelijke
gezondheid van

de jeugdige

Vaardigheden en
cognitieve

ontwikkeling
jeugdig

Gezin en
opvoeding

Jeugdige en
omgeving

8% 

75% 

17% Enkelvoudige
problematiek

Meervoudige
problematiek

Multi-probleem



 

Pagina 20 van 34 
 

 

Achmea heeft cijfers van haar jeugdige cliënten met AWBZ-indicatie beschikbaar gesteld per april 

2013. Op deze datum heeft Achmea voor 212 cliënten zorg verleend.  

 

Vektis heeft in samenwerking met het Rijk een uitgebreid bestand ter beschikking gesteld waarin 

informatie te vinden is over zorg gefinancierd uit de zorgverzekeringswet in 2011 en uit de AWBZ in 

2012 (PGB) en 2013 (ZIN). Hieruit blijkt dat in 2013 14 jeugdigen gebruik hebben gemaakt van zorg in 

natura en in 2012 287 jeugdigen een indicatie voor PGB hadden. 

 

   

ZIN (2013)   140 

ZIN (intramurale indicatie) 53  

ZIN (extramurale indicatie) 87   

PGB (2012)   287 

PGB (intramurale indicatie) 9  

PGB (extramurale indicatie) 278  

Figuur 6.6: Aantal jeugdigen per leveringsvorm (naar leeftijd) (bron: Vektis) 

 

Cliënten die zorg in natura ontvangen doen gemiddeld 2,2 aanvragen voor zorg. Dit is minder dan de 

2,8 aanvragen die cliënten met een PGB gemiddeld doen.  

 

Het merendeel van de cliënten met een PGB in 2012 ontvangt deze op basis van een psychiatrische 

aandoen/ psychische stoornis.   

 

 
Figuur 6.7: Grondslag voor PGB in 2012 (bron: Vektis) 

 

In 2013 maakten circa 37 jeugdige cliënten gebruik van vervoer bekostigd uit de AWBZ.  

 

6.3 Zorgverzekering 

Volgens de cijfers van de Rijksoverheid zijn in 2010 820 aanvragen voor zorg geweest die door de 

zorgverzekering zijn vergoed. Het gaat om kortdurende, op genezing gerichte zorg (of curatieve zorg).  

 

Uit de gegevens van Vektis kunnen we opmaken dat tussen 165 en 170 jeugdigen gebruik maakten 

van eerstelijns psychologische zorg in 2011. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van tweedelijns 
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psychologische zorg ligt tussen 640 en 890 cliënten. In de tweedelijns psychologische zorg wordt een 

onderscheid gemaakt tussen diagnostiek en behandeling met of zonder verblijf.  

 

6.4 (voortgezet) Speciaal onderwijs 

In het schooljaar 2012-2013 volgden 165 kinderen in Dronten speciaal onderwijs (zowel po als vo).  

 

(bron: Leerplicht en RMC verslag 2013, Gemeente Dronten 2014 

 

6.5 Gesloten jeugdzorg 

In onderstaande figuur zijn de cijfers te zien die de Raad voor de Kinderbescherming over 2012 en 

2013 heeft gepubliceerd. Meerdere onderzoeken kunnen eenzelfde kind betreffen: verschillende 

aanleidingen, de noodzaak dieper te graven of bij een strafonderzoek extra te kijken naar 

beschermingsaspecten. 

 

 

 

 

 

Figuur 6.9: Cijfers Raad voor de Kinderbescherming 2012 en 2013 

 

(bron: Cijfers 2012 en 2013 Dronten, Raad voor de Kinderbescherming) 

 

Onderstaande gegevens laten zien hoeveel jeugdigen een jeugdbeschermings- of 

jeugdreclasseringsmaatregel hebben gehad in 2011 en 2012. Het komt voor dat een jeugdige zowel 

een jeugdbeschermingsmaatregel als een jeugdreclasseringsmaatregel heeft, de zogenaamde 

samenloopmaatregel.  

 

  2011 2012 

Aantal jeugdbeschermingsmaatregelen  39 43 

Aantal jeugdreclasseringsmaatregelen 15 19 

Figuur 6.10: Verplicht kader BJZ, peildatum 31 december 2011/2012 

 

(bron: Jeugdzorg in cijfers 2013, Bureau Jeugdzorg Flevoland) 

 

De cijfers van het CBS wijken nogal af van de cijfers van BJZ. Volgens het CBS zouden in 2012 115 

jeugdbeschermingsmaatregelen zijn geweest in Dronten en 35 jeugdreclasseringsmaatregelen. 

 

6.6 Totaal hulp 

 

  

Deeltijdbehandeling 20 

Pleegzorg 35 

Residentiële zorg 19 

Gesloten jeugdzorg 4 

 2012 2013 

Beschermingsonderzoek 37 42 

Strafonderzoeken 61 33 

Coördinatie taakstraffen 29 16 

Gezag en omgangsonderzoek 12 24 

Afstand, screening, adoptie en 
afstammingsvragen 

7 6 
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AWBZ intramuraal (ZIN) 53 

AWBZ intramuraal (PGB) 9 

Tweedelijns zorg GGZ met verblijf 10 

Jeugdbescherming 43 

Jeugdreclassering 19 

(voortgezet) Speciaal onderwijs 165 

Figuur 6.11: Totaal hulp (excl. overlap) 
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7. Kerngegevens gebruik jeugdzorg 
 

Bij de cijfers die in dit hoofdstuk worden weergegeven is uitgegaan van een overlap in gebruik van 

15%. Landelijk is de aanname dat de overlap circa 25% is, maar omdat een deel van de overlap al is 

uitgefilterd gaan wij uit van een lager percentage. Daarnaast zijn de cijfers die we gebruikt hebben 

voor zorg die wordt vergoed uit de zorgverzekeringswet minimale cijfers.  In bijlage 3 zijn te tabellen te 

vinden waarop de figuren in dit hoofdstuk zijn gebaseerd. 

 

7.1 De huidige situatie 

Op basis van de beschikbare informatie en rekening houdend met een aanname van 15% overlap in 

gebruik ramen wij het aantal  cliënten in Dronten voor de eerste lijn op afgerond 320 en de tweede lijn 

op ruim 1100. In totaal gaat het om 1434  kinderen en jongeren die zorg ontvangen (exclusief 

onderwijsondersteuning). Het aantal 0-18 jarigen telt in Dronten 9451.  Omgerekend naar de 

zorgpiramide betekent dit dat 15% van de doelgroep gebruikt maakt van eerste- of tweedelijns zorg en 

7% van een vorm van onderwijsondersteuning (ruim 650 kinderen). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7.1: Zorgpiramide van de huidige situatie  

 

In onderstaande figuren is te zien in hoe de soorten zorg binnen de eerste- en 

tweedelijnsvoorzieningen zijn verdeeld.  

 
Figuur 7.2: Gebruik van de eerstelijnsvoorzieningen in de huidige situatie 
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Figuur 7.3: Gebruik van de tweedelijnsvoorzieningen in de huidige situatie 

 

7.2 Startsituatie 2015 

Vanaf 2015 gaan we niet meer uit van eerste- en tweedelijnsvoorzieningen, maar van ondersteuning 

en hulp
1
. In de onderstaande figuren is te zien hoe de verdeling er dan uit gaat zien. Er wordt 

wederom uitgegaan van een overlap van 15%. In aantallen betekent dit dat circa 180 jeugdigen 

gebruik maken van hulp en ruim 1000 jeugdigen van ondersteuning. Het aantal kinderen dat gebruikt 

maakt van onderwijsondersteuning blijft gelijk in deze verdeling (ruim 650 kinderen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7.4: Zorgpiramide van de startsituatie 2015 (exclusief onderwijsondersteuning) 

 

De verdeling van de verschillende vormen van ondersteuning en hulp bij de startsituatie is in 

onderstaande figuren weergegeven.  
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Figuur 7.5: Gebruik van ondersteuningsvormen in de startsituatie 2015 

 

 
Figuur 7.6: Gebruik van hulpvormen bij de startsituatie 2015
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- Verantwoording Voor en Vroegschoolse Educatie, Kinderopvang Dronten 2012  

http://www.ggdtvf.nl/
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Bijlage 1: Jeugdzorgvormen en aanbieders van jeugdzorg 

 

Jeugd- en opvoedhulp 

Jeugd- en opvoedhulp is voor jeugdigen en hun gezinnen met ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. 

Op basis van een indicatie van Bureau Jeugdzorg en eventuele observatie en diagnostiek wordt een 

hulpverleningsplan opgesteld en uitgevoerd. De hulpverlening kan bestaan uit ambulante hulp, 

daghulp, pleegzorg of residentiële zorg.  

 

Jeugdzorg Plus 

Jeugdzorg Plus is een gespecialiseerde vorm van jeugdzorg voor jongeren met zeer ernstige 

gedragsproblemen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en een gevaar vormen voor 

zichzelf of anderen en zich onttrekken aan de nodige behandeling. Er is naast een indicatie ook een 

verklaring van Bureau Jeugdzorg nodig én een rechterlijke machtiging om jongeren in geslotenheid te 

behandelen en beperkende maatregelen op te leggen.  

Jeugdzorg Plus wordt uitgevoerd door een aantal landelijk werkende instellingen.  

 

Jeugdbescherming 

Jeugdbescherming is voor jeugdigen die bescherming nodig hebben tegen invloeden die hun 

ontwikkeling bedreigen. Die invloeden kunnen geweld en agressie in het gezin zijn, of ouders of 

opvoeders die wel het goede willen, maar die niet bij machte zijn om hun kind(eren) de veiligheid en 

ook de aandacht te bieden die ze nodig hebben. Een jeugdbeschermingsmaatregel wordt opgelegd na 

onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming door de kinderrechter. Er zijn twee vormen van 

jeugdbeschermingsmatregel: 1) bij een ondertoezichtstelling (OTS) begeleiden jeugdbeschermers de 

ouders tot ze het zelf weer kunnen en 2) een ontzetting uit de ouderlijke macht, dan verliezen ouders 

de voogdij over hun kind.  

Uitvoerders van jeugdbeschermingsmaatregels zijn Bureau Jeugdzorg een aantal landelijk werkende 

instellingen, zoals Willem Schrikker Groep. Deze vallen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie.  

 

Jeugdreclassering 

Jeugdreclassering is voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die met de politie in aanraking zijn gekomen 

en een proces-verbaal hebben gekregen vanwege het plegen van een delict of jongeren die met een 

leerplichtambtenaar in aanraking zijn gekomen vanwege structureel schoolverzuim. Jeugdreclassering 

is vooral bedoeld voor minderjarige jongeren die het risico lopen een criminele carrière op te bouwen. 

De kinderrechter legt een jeugdreclasseringsmaatregel op, waarna een jeugdreclasseringsbegeleider 

met de jongere en eventueel andere betrokkenen een plan maakt waarin ‘aanwijzingen’ komen te 

staan waar de jongere zich aan moet houden. Uitvoerders van jeugdreclasseringsmaatregel zijn 

Bureaus Jeugdzorg en een aantal landelijk werkende instellingen zoals Willen Schrikker Groep. Deze 

vallen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Jusitie.  

 

Jeugd-ggz 

De jeugd geestelijke gezondheidszorg biedt hulp aan kinderen of jeugdigen met ernstige problemen in 

hun gedrag of ontwikkeling op verschillende levensgebieden, zoals thuis, op school of in contact met 

leeftijdsgenoten. Voor een deel van deze kinderen zijn de problemen tijdelijk. Minimaal 5% van alle 

jeugdigen heeft echter een psychische stoornis die ernstige beperkingen in hun functioneren tot 

gevolg heeft en risico’s met zich meebrengt in de ontwikkeling. Hierbij kan langdurige hulp van de 

jeugd-ggz nodig zijn.  

Uitvoerders van Jeugd-ggz zijn ggz instellingen, vrijgevestigde psychologen en therapeuten, 

particuliere praktijken en psychiatrische afdelingen van een ziekenhuis. Jeugd-ggz wordt gefinancierd 

op basis van diagnose-behandel-combinaties (DBC’s) door de Zorgverzekeringswet (ZvW). 

 

(bron: Zicht op de jeugdzorg, analyse van de jeugdzorg voor de gemeente Dronten, Nederlands 

Jeugdinstituut, 2012) 
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Hulp voor jeugdigen met psychische klachten of stoornissen 

Conform het Regeerakkoord 2012 wordt ook de jeugd-ggz overgeheveld naar gemeenten. Binnen dit 

palet van zorg vallen onder andere de preventieve zorg (bijvoorbeeld het zorgaanbod voor kinderen 

van ouders met psychiatrische of verslavingsproblematiek (KOPP/KVO) dat nu nog onder de Wmo 

valt en geïndiceerde preventie). En gaat het om participatie in zorgadviesteams, diagnose, 

behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie tussen 7 en 12 jaar, gesprekstherapie bij een 

psycholoog, psychiatrische gezinsbegeleiding, verslavingszorg, e-health, acute psychiatrie en de 

multidisciplinaire zorg vanuit de ggz, waarvan het klinische deel soms ook in (academische) 

psychiatrische ziekenhuizen of vroegkinderlijke traumabehandeling wordt geleverd. Het kan hierbij ook 

gaan om gedwongen opnamen op grond van de Wet Bopz (die nog wordt vervangen door de Wet 

verplichte ggz). Een aantal van deze aandoeningen is zo specifiek en/of zeldzaam dat de aanpak 

ervan bovenregionaal, of in sommige gevallen landelijk moet worden georganiseerd. 

 

(bron: Stelselwijziging Jeugd, Hoofdlijnen wetsvoorstel Jeugdwet, 1 juli 2013, ministeries VWS en 

VenJ) 

 

Jeugd-LVB 

Zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking is voor jeugdigen met ernstige 

problematiek én een IQ tussen de 50 en 85. Bij één op de zes jeugdigen is met een IQ-score tussen 

de 50 en 85 sprake van een licht verstandelijke beperking. Dit betekent echter nog niet dat deze 

jeugdigen of hun ouders ernstige opvoed- en opgroeiproblemen hebben. Als dat wel het geval is, dan 

is het van groot belang dat de geboden hulp aansluit bij het IQ-niveau van de jeugdige en/of de 

ouders. Het is bekend dat oudere jeugdigen met een licht verstandelijke beperking een vergroot risico 

hebben op zwerfgedrag, vereenzaming, criminaliteit en problematisch drank- en drugsgebruik.  

Uitvoerders van jeugd-LVB zijn orthopedagogische behandelcentra (OBC’s) voor jeugdigen met LVB 

én ernstige gedragsproblematiek; en MultiFunctionele Centra (MTC’s) voor een combinatie van 

psychiatrische behandeling en orthopedagogische zorg. Daarnaast bieden instellingen voor 

verstandelijk gehandicapten (VG) en zorgboerderijen begeleiding aan LVB-jeugdigen en hun ouders. 

Jeugd-LVB wordt bekostigd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 

 

(bron: Zicht op de jeugdzorg, analyse van de jeugdzorg voor de gemeente Dronten, Nederlands 

Jeugdinstituut, 2012) 

 

Hulp voor jeugdigen met een verstandelijke beperking 

Alle functies uit de AWBZ op de grondslag verstandelijke beperking voor jeugdigen tot 18 jaar worden 

naar de Jeugdwet overgeheveld. Het betreft onder andere de zorg voor licht verstandelijk beperkte 

jeugdigen met gedragsproblemen zoals Orthopedagogische Behandelcentra (OBC’s) die bieden en de 

zorg voor verstandelijk beperkte jeugdigen met een psychische stoornis door Multifunctionele Centra 

(MFC’s). Aangezien gedragsproblemen bij jeugd-vb’ers vaak samenhangen met psychiatrische 

problematiek is er veel samenhang met jeugd-ggz. Voor deze vorm van jeugdhulp geldt dat een aantal 

van deze aandoeningen zo specifiek en/of zeldzaam kan zijn, dat deze bovenregionaal of in sommige 

gevallen landelijk moeten worden georganiseerd. Daarnaast kan bij (licht) verstandelijk beperkte 

jeugdigen een diversiteit aan zowel zorg- als gedragsproblematiek 

aan de orde zijn, die op voorhand niet eenvoudig te duiden is. Dat vraagt om een integrale aanpak, 

vroegtijdige signalering en een nauwe samenhang met onder andere het onderwijs als toegangspoort. 

Deze punten zijn – samen met andere punten die gedurende de transitieperiode moeten worden 

opgepakt voor deze groep - opgenomen in een werkagenda jeugd-vb en worden door het Rijk, 

VNG/gemeenten en veldpartijen in een werkgroepvb opgepakt. Jeugdigen bij wie al voor het 18e 

levensjaar duidelijk is dat zij op grond van een verstandelijke beperking hun verdere leven intensieve 

verblijfszorg nodig hebben zoals de AWBZ biedt, houden aanspraak op de AWBZ. Dit leidt tot een 

situatie waar in principe integrale jeugdhulp op lokaal niveau wordt vormgegeven voor deze 

doelgroep, behalve wanneer duidelijk is dat een jongere zijn hele leven intensieve verblijfszorg nodig 
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heeft. In dat geval is de jeugdige erbij gebaat dat deze intensieve verblijfszorg onder een wettelijke 

kader zonder leeftijdsgrens valt, waarvoor de AWBZ met de focus op langdurige zorg bij uitstek 

geschikt is. 

 

(bron: Stelselwijziging Jeugd, Hoofdlijnen wetsvoorstel Jeugdwet, 1 juli 2013, ministeries VWS en 

VenJ) 
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Bijlage 2: Aanbieders van jeugdzorg in Dronten en omgeving 

 

Overzicht op basis van basisovereenkomst 

 

  

Accare Centrum voor Eetstoornissen Almere MoleMann Mental Health 

Amethist Verslavingszorg Omega Groep BV 

Basiq trust Amersfoort Orthopedagogische Praktijk Ermelo 

Bosman GGZ Pi-groep B.V. 

Bureau Jeugdzorg Flevoland Pluryn - De Hoenderloo Groep 

Community Support Praktijk Magis 

De Bascule Pro Juventus BV 

De Waag Nederland Psycho Praktijk Dronten 

Dimence Regionaal Instituut voor Dyslexie 

GGZCentraal, Fornhese SGJ Christelijke Jeugdzorg 

Het Middelpunt BV St. In de Bres Zorggroep 

Icare JGZ Stichting Arq 

Icare thuiszorg V&V Flevoland Stichting Eleos 

Indigo centraal Stichting GGZ Groep 

Intermetzo (voorheen LSG Rentray) Stichting Therapeutisch Centrum Flevoland 

I-psy Almere B.V. SWV De Brug / Kennis Behandel Centrum Dyslexie 

Kindertherapie Esther Tactus Verslavingszorg 

Klim-op, pedagogische praktijk Triade Flevoland 

Kwintes Universitair Medisch Centrum Flevoland 

Leger des Heils Vitree 

Magis Dronten WSG 

MDF Yes We Can Clinics GGZ 

MEE IJsseloevers  
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Bijlage 3: Kerngegevens gebruik jeugdzorg 

 

     

Totaal aantal jeugdigen 0-18 jaar (2013)       9451 

Eigen kracht       7539 

Ondersteuning       1076 

Hulp       180 

Onderwijsondersteuning       656 

    Totaal 
gebruik 

minus 
15% 
overlap 

Eigen Kracht     209 178 

Gezinscoach (MDF)  71   

Schoolmaatschappelijk werk (MDF)  113   

Home-start  25   

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg (BJZ)      184 156 

Ambulante zorg  106   

Deeltijdbehandeling  20   

Pleegzorg  35   

Residentiële zorg  19   

Gesloten jeugdzorg   4     

AWBZ      427 363 

PGB  287   

PGB (intramurale indicatie) 9    

PGB (extramurale indicatie) 278    

Psychiatrische aandoening, psychische stoornis 191    

Lichamelijke handicap (functiestoornis) 8    

Somatische ziekte/aandoening 3    

Verstandelijke handicap (functiestoornis) 72    

Zintuiglijke handicap (functiestoornis) 2    

Onbekend 5    

ZIN  140   

ZIN (intramurale indicatie) 53    

ZIN (extramurale indicatie) 87    

Zorgverzekering      805 684 

Eerstelijns psychologische zorg  165   

Tweedelijns zorg GGZ  640   

Met verblijf 10    

Zonder verblijf 630       

Gedwongen kader   62 53 

Jeugdbescherming  43   

Jeugdreclassering  19   

Onderwijsondersteuning      772 656 

Speciaal basisonderwijs  106   

(voortgezet) Speciaal onderwijs  165   

Leerwegondersteunend onderwijs  279   

Praktijkonderwijs  100   

Rugzakje (LGF)   122     
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Huidig beleid 

 
    

Totaal aantal jeugdigen 0-18 jaar (2013)   9451 100% 

Eigen kracht     7361 78% 

  Totaal 
gebruik 

minus 
15% 
overlap 

    

Eerstelijnsvoorzieningen     318 3% 

Eerstelijns psychologische zorg 165 140    

Schoolmaatschappelijk werk (MDF) 113 96    

Gezinscoach (MDF) 71 60    

Home-start 25 21     

Tweedelijnsvoorzieningen   1116 12% 

Ambulante zorg 106 90    

Deeltijdbehandeling 20 17    

Pleegzorg 35 30    

Residentiële zorg 19 16    

Gesloten jeugdzorg 4 3    

PGB 287 244    

ZIN 140 119    

Tweedelijns zorg GGZ 640 544    

Jeugdbescherming 43 37    

Jeugdreclassering 19 16    

Onderwijsondersteuning     656 7% 

Speciaal basisonderwijs 106 90    

(voortgezet) Speciaal onderwijs 165 140    

Leerwegondersteunend onderwijs 279 237    

Praktijkonderwijs 100 85    

Rugzakje (LGF) 122 104     
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Startsituatie 2015 

 
    

Totaal aantal jeugdigen 0-18 jaar (2013)   9451 100% 

Eigen kracht     7539 80% 

  Totaal 
gebruik 

minus 15% 
overlap 

    

Ondersteuning     1076 11% 

Ambulante zorg 106 90    

AWBZ extramuraal (ZIN) 87 74    

AWBZ extramuraal (PBG) 278 236    

Eerstelijns psychologische zorg 165 140    

Tweedelijns zorg GGZ zonder verblijf 630 536     

Hulp     180 2% 

Deeltijdbehandeling 20 17    

Pleegzorg 35 30    

Residentiële zorg 19 16    

Gesloten jeugdzorg 4 3    

AWBZ intramuraal (ZIN) 53 45    

AWBZ intramuraal (PGB) 9 8    

Tweedelijns zorg GGZ met verblijf 10 9    

Jeugdbescherming 43 37    

Jeugdreclassering 19 16    

Onderwijsondersteuning     656 7% 

Speciaal basisonderwijs 106 90    

(voortgezet) Speciaal onderwijs 165 140    

Leerwegondersteunend onderwijs 279 237    

Praktijkonderwijs 100 85    

Rugzakje (LGF) 122 104     

 
 

 


