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Voldaan voorwaarts

Het traject aan de Ontwikkeltafels bleek vruchtbaar 

en soms uitdagend. De uitdaging zit hem bijvoorbeeld 

in de administratieve lasten en regeldruk. De jeugd-

hulpaanbieders benadrukten ook extra het data-gestuurd 

werken. We blijven hierover met elkaar in gesprek. Op 

de Ontwikkeltafels zetten we voortdurend stappen 

voor het realiseren van gezamenlijke doelen. Vanuit 

partnerschap werken we verder aan het verstevigen van 

ons zorglandschap. Met een voldaan gevoel kijk ik terug 

op de gesprekken op de Ontwikkeltafels en ik heb er alle 

vertrouwen in dat we op dezelfde weg verder kunnen. 

Voorop staat dat jeugdhulp beschikbaar is en blijft voor 

kinderen die het het hardst nodig hebben.

Corien van Starkenburg,

wethouder gemeente Katwijk en 

voorzitter van het PHO Jeugd 
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Voor professionals bij 
gemeenten en aanbieders
Samenwerken aan passende 
en betaalbare jeugdhulp

Passende jeugdhulp organiseren voor kinderen en gezinnen 

die het echt nodig hebben, is een dagelijkse uitdaging.  

Als gemeenten staan wij aan de lat om dit waar te maken. 

Het doel is altijd dat kinderen veilig kunnen opgroeien in  

een vertrouwde omgeving. Een veel genoemde reden 

waarom tijdig de juiste hulp bieden nog niet altijd lukt, is 

een (te) krap budget. En ja, in onze turbulente samenleving 

doen steeds meer gezinnen een beroep op jeugdhulp. 

Daarom willen we graag voldoende middelen van het Rijk 

blijven ontvangen om aan die groeiende vraag te kunnen 

voldoen. Toch zijn we op de goede weg en werken we ook 

aan andere oplossingen om zorgcontinuïteit te waarborgen. 

Hierbij kijken wij bijvoorbeeld steeds breder naar wat er in 

het gezin speelt, in plaats van alleen te focussen op het  

kind zelf.

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders trekken gezamenlijk 

op om die integrale aanpak mogelijk te maken. In aanloop 

naar de hernieuwde contracten per 1 januari 2022 is in 

de afgelopen zes maanden intensief samengewerkt op 

zogenaamde Ontwikkeltafels. Ik ben blij met de resultaten 

van de constructieve gesprekken die daar plaatsvonden. 

Zo gaan we bijvoorbeeld inzetten op meer ambulante 

alternatieven in gezinnen zelf in plaats van verblijf 

buitenshuis. Daarnaast investeren we in gezinshuizen 

zodat kinderen met een thuisgevoel opgroeien. Bovendien 

versterken we de gemeentelijke lokale toegangen en gaan 

we steeds meer onze maatschappelijke partners in het 

voorveld inzetten. 



Effecten hernieuwde inkoopstrategie

Start nieuwe toegangen

Regio Holland Rijnland werkt voor de specialistische 

jeugdhulp vanaf januari 2022 op basis van 7 segmenten. 

In een animatiefilmpje wordt uitgelegd hoe de jeugdhulp 

volgens de hernieuwde inkoopstrategie is georganiseerd 

met informatie over de inzet van het voorliggend veld 

plus een toelichting op de 7 segmenten waarin alle 

jeugdhulpvormen zijn onderverdeeld. 

We streven ernaar dat jeugdigen en ouders zo veel mogelijk 

op eigen kracht opvoed- en opgroeivraagstukken oplossen. 

Inwoners kunnen hiervoor ondersteund worden door de 

jeugdprofessionals van de gemeentelijke toegang. Wanneer 

er zwaardere problematiek speelt dan de jeugdprofessional 

Sinds 1 juli 2021 bestaan de Jeugd- en Gezinsteams 

niet meer. De afgelopen periode hebben de gemeenten 

in Holland Rijnland ingezet op de doorontwikkeling 

van de gemeentelijke toegang. Door de gemeentelijke 

toegang lokaal en/of subregionaal te organiseren hebben 

de gemeenten meer mogelijkheden en sturing om de 

verbinding met het voorveld en het sociaal domein te 

kan oplossen, kan specialistische hulp worden ingezet. Het 

motto hierbij is ‘licht waar kan, zwaar waar nodig’. Zo blijft 

jeugdhulp beschikbaar voor de kinderen die het het hardst 

nodig hebben.

Aan ieder segment zijn inkoopdoelen gekoppeld die staan 

voor de resultaten die we de komende jaren willen bereiken. 

Enkele voorbeelden:

•  Een voldoende dekkend en passend aanbod van 

verblijfsvoorzieningen en ambulante alternatieven

• Ontwikkelen van meer gezinsgerichte opvang/pleegzorg

•  Meer jeugdigen die gebruikmaken van specialistische 

dagbesteding volgen en (soms voor een beperkt aantal 

uur) onderwijs

•  Voor de inzet van specialistische ambulante hulp wordt 

gestreefd naar normalisatie

• Collectieve inzet in het gespecialiseerde onderwijs

• Eénduidige regionale crisisinfrastructuur

•  Terugdringen van het aantal jeugdbeschermings-

maatregelen

Daarnaast investeren we ook in de monitoring van het 

jeugdhulpstelsel. 
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organiseren en daarmee in te zetten op normaliseren en 

passende hulp dichtbij. 

Voor meer informatie over de lokale toegangen: 

• Duin en Bollen: www.voorieder1.nl

• Leidse regio: www.jeugdteamsleidseregio.nl

• Katwijk en omgeving: www.cjgkatwijk.nl

• Nieuwkoop: www.cjgnieuwkoop.nl

https://www.voorieder1.nl
https://www.jeugdteamsleidseregio.nl
https://www.cjgkatwijk.nl
https://www.cjgnieuwkoop.nl
https://www.voorieder1.nl
https://www.jeugdteamsleidseregio.nl
https://www.cjgkatwijk.nl
https://www.cjgnieuwkoop.nl
https://youtu.be/secY8L9mgE0


Mijlpalen inkoopproces 
juli 2021 - januari 2022 e.v.

Inspectierapport
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In het kader van de contractering hebben medewerkers van 

TWO, gemeenten en de supportdesk van Vendorlink in juni 

in een kort tijdsbestek meer dan 100 verlengingsaanvragen 

van aanbieders beoordeeld. De aanbieders hebben voor 

Op 5 juli is het inspectierapport “Kwetsbare Kinderen 

Onvoldoende Beschermd” gepubliceerd. De vier 

jeugdhulpregio’s -regio ZW4 waar Holland Rijnland 

ook onder valt- die gezamenlijk optrekken rondom 

jeugdbescherming, zijn voor de komende 6 maanden onder 

‘verscherpt toezicht’ geplaatst, aldus het rapport. 

De reden voor dit verscherpt toezicht is dat kinderen met 

een jeugdbeschermingsmaatregel volgens de normen van 

de Inspectie te lang op jeugdhulp wachten (langer dan  

3 maanden). Verscherpt toezicht richt zich op oplossingen 

op casusniveau. De “doorbraakaanpak” is daarbij belangrijk: 

de partijen moeten tot een doorbraak in de casus komen.  

De inspecties gaan er in het komende half jaar op toezien 

hoe de regio ZW4 die aanpak gaat aanscherpen.  

De inspecties realiseren zich dat een complete oplossing 

binnen 6 maanden niet mogelijk is, maar willen wel 

duurzaam resultaat zien. De inspecties verwachten 

van de regio ZW4 een gedragen plan van aanpak, 

waarin die werkwijze zichtbaar wordt via periodieke 

resultaatverslaglegging. 

1 juli een brief gekregen over hun contract per 1 januari 

2022. Voor de zogenaamde potentiële aanbieders loopt het 

contracteringsproces nog. 

 juli - november

ondertekening contracten en 

implementatie

 1 januari 2022

start gewijzigde overeenkomst
 Q4

bestuurlijk gesprek met 

vertegenwoordiging bestuurders 

jeugdhulpaanbieders en gemeenten

Kwetsbare kinderen  
onvoldoende beschermd
Toezicht bij de jeugdbescherming 
en jeugdreclassering

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/07/kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd
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Vernieuwde
website en 
communicatietools 

In 2020 hebben gemeenten in VNG-verband ingestemd 

met de resolutie ‘Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO)’. 

De NvO is een antwoord op het voornemen van het kabinet 

tot wijziging van de Jeugdwet. Met deze NvO beogen 

gemeenten de regionale samenwerking te verbeteren en 

het opdrachtgeverschap te versterken. Onderdeel van de 

NvO is het opstellen van een regiovisie, wat inmiddels ook 

is opgenomen in het voorstel voor de wetswijziging. Hierin 

leggen jeugdhulpregio’s vast hoe gemeenten er samen met 

aanbieders voor gaan zorgen dat specialistische jeugdhulp 

beschikbaar is, voor welke functies bovenregionaal samen-

gewerkt wordt en welke niet-vrijblijvende governance de 

regio heeft. Ook de beperking van administratieve lasten, 

de wijze waarop zorgvuldigheidseisen bij de inkoop worden 

bewaakt en dat de regio reële tarieven hanteert, moet deel 

uitmaken van de regiovisie. De komende periode werkt 

Holland Rijnland aan het opstellen van de regiovisie, die 

samengesteld wordt uit reeds vastgestelde uitgangspunten 

en kaders van de afgelopen jaren. Waaronder de visie ‘Hart 

voor de Jeugd’, het Sturingsplan Jeugdhulp, subregionale 

programmaplannen zorgaanbod jeugdhulp en het inkoop-

plan jeugdhulp. Per 1 januari 2022 moet de regiovisie van 

kracht zijn. 

Voor aanbieders en gemeenten die graag betrokkenen bij 

de hernieuwde inkoopstrategie willen informeren over de 

aanpak van Holland Rijnland is een communicatie toolkit 

beschikbaar.

De website van de Tijdelijke Werkorganisatie van Holland 

Rijnland (TWO) is ook vernieuwd. Hierop is alles terug te 

vinden over de transformatie, contactgegevens en de 

manier waarop aanbieders zich kunnen aanmelden: 

www.jeugdhulphollandrijnland.nl.

Een overzicht van de communicatietools die vrij ingezet 

kunnen worden:

»  Animatiefilmpje: Organisatie van passende en betaalbare 

jeugdhulp

»  Filmpje met wethouders: Uitdaging samenwerken aan 

passende en betaalbare jeugdhulp

» Infographic uitleg 7 segmenten

» Feiten en cijfers 2018, 2019 en 2020

Regiovisie

Samenwerken aan passende

en betaalbare jeugdhulp
Voor kinderen en gezinnen die het écht nodig hebben.

In een gezond en overzichtelijk zorglandschap met een goed functionerende toegang is het belangrijk om 

passende en betaalbare gespecialiseerde jeugdhulp te bieden. De professional bij de gemeentelijke toegang, 

die zelf ook hulpverlener is, kijkt naar de hele situatie van het gezin. Gezinnen krijgen lichte hulp als mogelijk 

en zwaardere hulp als nodig. Zodat kinderen veilig opgroeien in een vertrouwde omgeving, thuis of dichtbij 

huis. De professional blijft spin in het web zolang er ondersteuning nodig is. 

Holland Rijnland bestaat uit drie samenwerkende regio’s:  Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest

en Zoeterwoude) en  Regio Duin en Bollen (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen): inkoop van 

gespecialiseerde jeugdhulp, gesloten jeugdhulp, veiligheid en crisis.  De Rijnstreek (Alphen aan den Rijn,  

Kaag en Braassem en Nieuwkoop): Samenwerking op veiligheid, crisis-bereikbaarheidsdienst en 

Jeugdzorgplus. De Rijnstreek regelt alle andere jeugdhulp subregionaal. Vanaf 2023 sluit Nieuwkoop  

voor de inkoop van de jeugdhulp aan bij de Rijnstreek.

Gecertificeerde
instelling

Alleen
doen wat
nodig isBetaalbare

Jeugdhulp
Maatwerk

Samen
verant-

woordelijk
Thuis / 

dichtbij
huis

Inzet
voorliggend

veld
Wel of

geen
jeugdhulp?

Huisarts

Andere 

domeinen

Wijkagent

Cultuur

Buren en vrienden

Gemeente

Huisarts

Sport

Ontwikkelen 
regiovisie (2021)

FA
SE 1

FA
SE 2Implementeren

regiovisie (2021)

https://jeugdhulphollandrijnland.nl
https://youtu.be/secY8L9mgE0
https://youtu.be/secY8L9mgE0
https://youtu.be/UbbJY0wueXM
https://youtu.be/UbbJY0wueXM
https://jeugdhulphollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2021/05/ALGEMENE-INFOGRAPHIC-020521-DEF.pdf
https://jeugdhulphollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2021/05/HR-FACTSHEET-100521-2.png
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Partnerschap en 
transformatie 
“Transformeren doe je samen”  
Dat is de overtuiging van 15 bestuurders van jeugdhulp-

aanbieders, GI en gemeenten. Daarom vond op 15 juli een 

tweede bestuurlijk gesprek over transformatie van de 

jeugdhulp plaats. Het thema is deze keer afgeleid uit de 

actualiteit van het rapport van de inspectie ‘Kwetsbare 

kinderen onvoldoende beschermd’ (publicatie 050721).  

Uit dit rapport komt naar voren dat ook in onze regio nog  

te veel kinderen te lang moeten wachten op een passende 

plek bij een uithuisplaatsing en/of onder toezichtstelling.  

De komende 6 maanden staan we als regio onder 

verscherpt toezicht. Dit geeft extra urgentie/aanleiding om 

ons in te spannen zodat meer kinderen op tijd passende 

hulp ontvangen. We hebben de afgelopen maanden al 

een belangrijke inhaalslag gemaakt en zien dit als extra 

motivatie om dit versterkt door te zetten. Dat kunnen we 

alleen door gezamenlijk – gemeenten, jeugdhulpaanbieders 

en GI – te werken aan versterking van de hele keten. 

“De Beweging van 0”
Na een inspirerende inleiding van de bestuurder van 

Jeugdbescherming West (JBW) op de “De beweging van 

0 uithuisplaatsingen” wordt over deze morele doelstelling 

doorgesproken en door anderen ingebracht dat voor 

sommige jeugdigen “de plaatsing in een pleeggezin het 

beste is wat hen kan overkomen”. Allen zijn het erover eens 

dat meer naar het gezin als geheel moet worden gekeken;  

dat de problematiek van volwassenen (ouders) betrokken 

moet worden en centraler moet komen te staan in de hulp 

aan jeugdigen. “De ouders zijn verantwoordelijk voor de 

opvoeding van (hun) kinderen.”

Aan de hand van een casus is in twee deelsessies een 

verdiepend gesprek gevoerd over wat ons te doen staat 

bij het realiseren van tijdige en/of 0 uithuisplaatsingen. 

De deskundigheid en bevlogenheid van de bestuurders is 

groot. In het gesprek worden diverse invalshoeken gekozen: 

wat vindt de jeugdige ervan, verbeteren aansluiting bij 

de Zorgverzekering, toepassen bemoeizorg bij de ouders, 

huisvesting, schulden, effect van verslaving, het effect van 

moment van beëindigen van hulp en vooral: de oproep om 

het gezin als geheel te zien en een integrale (ontschotte) 

aanpak te kunnen bieden. 

“Rommeligheid hoort bij het leven”
Een ander gedeeld punt was dat de zorg beschikbaar 

moet zijn voor de kinderen en gezinnen die het écht nodig 

hebben. Dat vraagt ook om politiek keuzes om prioriteren, 

om te bepalen wat we ‘normaal’ vinden, wat hoort bij het 

gewone leven en waar kan het voorveld wat betekenen. 

Bijvoorbeeld een ‘Postbus 51’ spotje om ‘nee te kunnen 

zeggen tegen lichte problematiek’. Ook is weer de oproep 

gedaan om bij schaarste van het zorgaanbod te prioriteren 

en politieke keuzes te maken. Hierbij hoort het te (durven) 

hebben over de vraag ‘wat hoort bij het gewone leven?’ en 

het aanpakken van beleidsthema’s zoals normaliseren en 

het voorveld betrekken.

“We kunnen allemaal iets doen”
JBW spreekt haar dank uit aan gemeenten voor de 

organisatie van het overleg om het inspectierapport met 

verschillende partijen te bespreken. Onze regio is daarin 

een goed voorbeeld voor ander regio’s. Gemeenten zijn 

op haar beurt erg blij met de tijd die bestuurders van 

aanbieders hebben gemaakt om dit gesprek met elkaar te 

voeren. Het blijft niet bij een gesprek alleen. Op de vraag 

wat is nu onze eerste stap, doet één van de aanbieders 

het voorstel om enkele casussen nader met elkaar te gaan 

analyseren. Zo gaan we samen bekijken waar de knelpunten 

zitten, waar een interventie anders had gekund en welke 

andere domeinen ook effect hebben. Er zijn direct enkele 

aanbieders die hieraan mee willen werken en ook de 

gemeenten sluiten aan.

De voorzitter - wethouder Corien van Starkenburg - sluit af 

met de woorden: “Het smaakt naar meer; wat een prettig, 

inhoudelijk constructief overleg. Wat goed om met elkaar 

over dit onderwerp in gesprek te zijn en daar samen de 

schouders onder te zetten.”

Ook tipt zij aanwezigen graag op het aanbod van JBW 

om eens langs te komen om meer te vertellen over “De 

beweging van 0 uithuisplaatsingen”. 



E-magazine Transformatieplan

Het Programmaplan en Inkoopplan Jeugdhulp dat 

gemeenten hebben vastgesteld, geeft naast de inhoudelijk 

ambitie ook de wens van gemeenten weer om meer te 

weten over wat er gebeurt in het jeugdhulp domein. 

Colleges willen zich goed kunnen verantwoorden naar de 

gemeenteraad en de samenleving over de kwaliteit en 

tijdigheid van zorg aan jeugdigen die het écht nodig hebben 

en de financiële inzet die dat vraagt. In een gesprek met 

aanbieders over de inkoop hebben zij naar voren gebracht 

dat deze ambitie voor aanbieders leidt tot een toename in 

administratieve lasten.

De afgelopen periode is hierover op twee momenten met 

een vertegenwoordiging van aanbieders doorgepraat. 

Op basis van de door aanbieders ingebrachte casuïstiek 

is informatie gedeeld en verkend of het ook anders kan. 
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In 2018 heeft regio Holland Rijnland net als alle andere 

jeugdhulpregio’s van het Rijk en de VNG een Transformatie-

budget toegekend gekregen om de vernieuwing van het 

jeugdhulpstelsel te versnellen. In het Transformatieplan zijn 

vijf ontwikkellijnen opgenomen die aansluiten bij het 

Actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’. In de afgelopen jaren 

is een aantal pilots gestart en uitgevoerd en is een aantal 

onderzoeken gedaan om de jeugdhulp in onze regio te 

transformeren en beter aan te laten sluiten op de behoeften 

van jeugdigen. De uitvoering van het Transformatieplan 

loopt nog tot en met 2021. We willen graag alvast de 

bereikte resultaten en verkregen inzichten met u delen. 

Daarom verschijnt na de zomer een e-magazine met 

interviews met betrokkenen en informatie over de 

verschillende pilots en onderzoeken. 

Beter monitoren en beperken 
administratieve druk

Ofwel: of er een vorm bestaat waarin gemeenten meer 

informatie hebben om beter te kunnen monitoren én de 

administratieve druk bij aanbieders zo beperkt mogelijk 

blijft. Daarbij is ook aandacht geweest voor de wijziging in 

woonplaatsbeginsel die per januari 2021 ingevoerd moet 

zijn. Op basis van die gesprekken en suggesties die zijn 

gedaan kijken we naar enkele aanpassingen in definities en 

technische zaken. Op de Ontwikkeltafel van 28 september 

worden voorstellen hiervoor gedaan.

Heb je nieuws of wil je 
reageren op berichten? 
Stuur een bericht naar:
communicatie@hollandrijnland.nl
Je ontvangt deze nieuwsbrief 
als betrokkene bij jeugdhulp 
in jeugdhulpregio Holland 
Rijnland. 

Jeugdhulpregio  
Holland Rijnland
Voor aanbieders: 
communicatie@hollandrijnland.nl
website: 
jeugdhulphollandrijnland.nl

Alphen aan den Rijn, Kaag en 
Braassem en Nieuwkoop: 
veiligheid, crisis-bereikbaar-
heidsdienst en Jeugdzorgplus.

Overige gemeenten: inkoop van 
gespecialiseerde jeugd-
hulp, gesloten jeugdhulp, 
veiligheid en crisis.

Alphen aan den Rijn, Hillegom, 
Kaag en Braassem 
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, 
Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk
Oegstgeest, Teylingen en 
Zoeterwoude. 

Blijf op de hoogte en abonneer je op deze nieuwsbrief.

mailto:communicatie@hollandrijnland.nl
mailto:communicatie@hollandrijnland.nl
https://jeugdhulphollandrijnland.nl
http://eepurl.com/gr-P6X

