Een belangrijke doelstelling van de nieuwe jeugdwet en de transformatie is het realiseren van integrale
jeugdhulp. Vanuit het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’ maakt de jeugdwet ontschotting
van budgetten mogelijk waardoor betere samenwerking en innovaties van hulp aan jeugdigen kan
ontstaan. In het hele land ontwikkelt men nieuwe vormen van integrale specialistische jeugdhulp die
vervolgens met elkaar gedeeld worden om zo te leren van elkaar (goedepraktijkvoorbeelden.nl).
Ondanks deze goede initiatieven, laat het rapport ‘De eerste evaluatie van de jeugdwet’ 1 zien dat het
nog steeds lastig is om kwalitatieve integrale jeugdhulp te garanderen.
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Figuur 3 Two-Generation Approach Core Components
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SPECIFIEK (3e graadsstrategie):
het per cliënt gericht bijkleuren/inpassen
van de eerste- en tweedegraadsstrategie
ALGEMEEN (2e graadsstrategie):
het methodisch groepswerk

LEEFKLIMAAT (1e graadsstrategie) :
het scheppen en in stand houden van (voorwaarden voor)
een leefmilieu (statisch en dynamisch) waarin cliënten zich
kunnen handhaven en/of ontwikkelen
Ordening klinisch milieu (Kok, ‘73)
e niveau zinloos
Figuur 4 drie strategieën2ebinnen
en 3behandelklimaat

zonder een goed leefklimaat…………
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Figuur 5 Leerketen zorglandschap
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Ondanks het groeiend aantal best practices op het gebied van integrale jeugdhulp, zijn er nog veel
onbeantwoorde vragen die verdere ontschotting en samenwerking bemoeilijken. We weten nog
onvoldoende welke aspecten van integrale jeugdhulp werken en welke niet. Ook is nog onduidelijk
welke elementen van integrale jeugdhulp bijdragen aan efficiëntere en goedkopere jeugdhulp. Veel
meer en gerichter onderzoek is nodig op het snijvlak van de inhoud en de organisatie van jeugdhulp om
integrale jeugdhulp goed vorm te geven. Daarnaast is het van belang dat kennis die beschikbaar is goed
gebundeld wordt. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Nederlands Jeugdinstituut en het
Landelijk Kenniscentrum LVB willen samen met experts een kennisagenda opstellen waarlangs kennis
georganiseerd en gebundeld wordt op het gebied van integrale specialistische jeugdhulp voor de meest
kwetsbare jeugdigen en hun gezin.
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