
 

Jongeren ook na 2015 verzekerd van jeugdzorg 

 

 

Vandaag is door de bestuurders van de zestien deelnemende gemeenten in de Regio Rijnmond 

tijdens een feestelijke bijeenkomst het regionale transitiearrangement ondertekend. Hierdoor hoeven 

jongeren en hun ouders in de regio Rijnmond,  die afhankelijk zijn van jeugdzorg, niet te vrezen dat ze 

vanaf 2015 ineens zonder hulp komen te zitten.  

 

De afgelopen weken hebben alle colleges in de regio ingestemd met het zogenaamde regionale 

transitiearrangement. Hiermee maken ze afspraken over hun samenwerking bij de transitie Jeugdzorg, 

die op 1 januari 2015 een feit is. Centraal in het arrangement staan eigen kracht en een positieve 

benadering van vragen en problemen rond opvoeden en opgroeien. De regio Rijnmond kiest voor een 

eigen aanpak van de transitie jeugdzorg met een overgangsperiode van twee jaar in plaats van één 

jaar zoals wettelijk vereist.  

 

Met de transitie jeugdzorg verandert er het nodige in de zorg aan gezinnen, kinderen en jongeren. 

Gemeenten nemen de taken op het gebied van jeugdzorg van rijk en provincie over. Het idee hierbij is 

dat gemeenten beter kunnen inspelen op de vragen en behoeften van hun inwoners. 

 

De afgelopen periode is er intensief overleg geweest tussen gemeenten en de instellingen die nu de 

zorg aan gezinnen, kinderen en jongeren voor hun rekening nemen. Dit heeft geleid tot inhoudelijke 

afspraken over de transformatie van de zorg. In 2014 worden de eerste stappen gezet in de transitie 

door het versterken van preventie en een nieuwe werkwijze bij het toewijzen van zorg. De verwachting 

is dat hierdoor minder mensen een beroep op zwaardere zorg zullen doen.  Nieuw te vormen teams, 

dichtbij de ouders en kinderen,  spelen hierbij een cruciale rol.   

 

Belangrijk onderdeel van het transitiearrangement is de garantie dat kinderen en jongeren die voor 1 

januari 2015 een indicatie voor jeugdzorg hebben, ook na 2015 recht hierop houden. Zorginstellingen 

hebben toegezegd tegen afnemende kosten hetzelfde aantal of zelfs meer cliënten te gaan 

behandelen.  

De gemeenten zijn blij met de positieve medewerking van de zorgaanbieders en kijken tevreden terug 

op het intensieve proces van de afgelopen maanden.  

  

 

Op de foto: 

Bestuurders van de gemeenten en vertegenwoordigers van de zorgaanbieders.  

 

 
Deelnemende gemeenten: 
 
Albrandswaard, Bernisse, Brielle, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, 
Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, 
Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. 

 



 


