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Versterken gezinnen en versnellen
goede aanpak
Zorgen voor goede, tijdige en betaalbare jeugdhulp voor
de jeugdige die het echt nodig heeft. Dat is de opgave
waarvoor wij staan als gemeenten. Die opgave kunnen we
alleen in partnerschap met jeugdhulpaanbieders en andere
partijen realiseren. Ik ben er dan ook trots op dat we goed
zijn voorbereid op de nieuwe werkwijze vanaf 2022. Dankzij
alle inspanningen van alle betrokkenen sluit de jeugdhulp
dan nog beter aan op wat echt nodig is. Vanaf januari
ontwikkelen we nog meer door op het onder de loep nemen
van de totale gezinssituatie en de leefomgeving. Het is
belangrijk dat er meer gekeken wordt naar de oorzaak van
het probleem, dan alleen naar het kind zelf. Pas dan kun je
het echte verschil gaan maken, zodat gezinnen soms met
lichte, soms met zwaardere hulp zelf verder kunnen. Ook
onze wachttijden-aanpak met de GGZ en de aanbieders
draagt hieraan bij. Daarbij moet het maatschappelijk
gesprek over normaliseren nog meer op gang gebracht
worden. Dit gaan we onder andere doen vanuit het

perspectief van ouders en jongeren. Hierbij blijven we ons
inzetten voor het versterken van de basis van het ‘gewone’
opvoeden en opgroeien.
Dan sta ik ook nog even stil bij de cijfers. Onze
halfjaarrapportage laat zien dat het aantal kinderen dat
hulp vraagt afneemt, terwijl de kosten toenemen. Dit vraagt
nadere analyse. Wel zien we dat onze aanpak aansluit bij
de geconstateerde knelpunten in de halfjaarrapportage en
landelijke analyses. De open gesprekken tussen bestuurders
van gemeenten en aanbieders zijn belangrijk. Deze
gesprekken dragen bij om de juiste koers te blijven varen.
Zoals de goede samenwerking bij het inkoopproces dat
momenteel in afronding is. Ook in het nieuwe jaar kunnen
we jeugdhulp met krachtige partners blijven bieden. Hier zet
iedereen zich met de volle 100% voor in. Alle betrokkenen
bij jeugdhulp wil ik namens alle bestuurders van onze regio
hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet om gezinnen,
jeugdigen en hun omgeving te versterken.
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Samen op zoek naar pleeg- en
gezinshuisouders
Gemeenten in Holland Rijnland willen graag meer
gezinsgerichte woonvormen voor kinderen en jongeren.
Samen met aanbieders zijn de eerste stappen gezet.
Op 26 oktober vond in samenwerking met de Driestroom
een wervingsavond plaats voor geïnteresseerden voor een
kleine zeer specialistische woonvoorziening. Deze nog op
te zetten woonvoorziening richt zich op jeugdigen met
autisme. Tijdens de avond is een kleine groep deelnemers
samen met wethouder Katwijk en voorzitter van het PHO
Jeugd Holland Rijnland Corien van Starkenburg in gesprek
gegaan met ervaringsdeskundigen uit andere regio’s.
Ook is gestart met een verkenning voor het werven van
pleeg- en gezinshuisouders. Cardea, Horizon, ’s Heerenloo,

de Driestroom en een afvaardiging
van gemeenten vormen een
werkgroep om een brede
wervingscampagne op te zetten.
De bereidheid en motivatie voor
een gezamenlijke actie is groot. De
eerste sessie vormde een prachtig
startpunt om op korte termijn
deze campagne concreet vorm
te geven. Interesse om pleeg- of gezinsouder te worden of
wil je de uitdaging aangaan om een zeer gespecialiseerde
woonvoorziening op te starten? Stuur dan een bericht naar
kamerling3@oegstgeest.nl.

Normaliseren: “zo gewoon
en zo thuis mogelijk”
De ambitie van de gemeenten in
Holland Rijnland is “passende en
betaalbare jeugdhulp voor kinderen
die het echt nodig hebben”. Dit staat
onder druk. Om schaarse zorg en
middelen goed in te kunnen zetten,
gaan gemeenten daarom scherper

afbakenen wanneer sprake is van
specialistische jeugdhulp en wanneer
inzet van hulp of ondersteuning op
een andere manier mogelijk is.
Dat doen we vanuit de overtuiging dat
de druk op de zorg dan kan afnemen.
Daardoor kunnen we gezinnen en

kinderen die specialistische zorg echt
nodig hebben sneller helpen. Hierbij
is hulp en ondersteuning “zo gewoon
en zo thuis mogelijk” voor iedereen
beter. Het gaat om het versterken van
de leefomgeving van het gezin, zie het
groene veld in de tekening. Ook willen
we de stap van het gebruikmaken van
gespecialiseerde jeugdhulp naar weer
zelfstandig verder kunnen zo soepel
mogelijk laten verlopen. Om dat te
kunnen doen hebben we iedereen
nodig. De komende periode gaan
we hiermee aan de slag en gaan we
hierover in gesprek met verschillende
organisaties.
Voorbeelden die we als inspiratie gaan
gebruiken zijn de publiekscampagne
“Ooit wel eens een normaal mens
gezien” en de training voor ouders
en professionals “Het Begint Bij Mij”.
Andere voorbeelden ter inspiratie zijn
welkom!
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Terugblik bestuurlijke bijeenkomst
3 november
“Transformeren doe je samen.” Dat is de overtuiging van
15 bestuurders van jeugdhulpaanbieders, GI’s en
gemeenten. Daarom vond op 3 november een derde
bestuurlijk gesprek over transformatie van de jeugdhulp
plaats. Het thema is ook deze keer afgeleid uit de actualiteit
en heeft als thema “Aanpak wachtlijsten”. De druk op het
jeugdhulpstelsel -waaronder hoog specialistische JeugdGGZ en VG- is hoog. Het aanpakken van de wachtlijsten
en kijken naar waarom iemand op de wachtlijst staat, zijn
belangrijke onderdelen van het oplossen ervan.

“De vraag is niet óf we moeten veranderen
maar hóé we moeten veranderen”

Uit ervaring bij anderen is gebleken dat veel wachtenden
niet op de wachtlijst thuishoorden omdat zij bijvoorbeeld
op meerdere wachtlijsten waren geplaatst of op een andere
manier geholpen konden worden. Vertaald naar onze
situatie kan dat betekenen dat er geen (dure) specialistische
jeugdhulp ingezet hoeft te worden maar een andere
(goedkopere) vorm ook geschikt is. Bijvoorbeeld ambulant
of inzet van het voorliggend veld. Daarnaast is naar voren
gekomen dat er ook “bewust wachtenden” kunnen zijn.
Dit zijn wachtenden die specifieke hulp, bijvoorbeeld de
inzet van een tolk, wilden ontvangen en bereid waren
daarvoor te wachten.

“Van elkaar leren”
Vanuit de wens “van elkaar leren en inspireren” lichten
Ingeborg Siteur, lid raad van bestuur en psychiater bij

Rivierduinen en Gertia Koek, directeur GGZ Jong van
Rivierduinen, toe hoe zij vorm en inhoud geven aan
“maatschappelijke verantwoordelijkheid in tijden van
toename van het aantal jeugdigen en strakke financiële
middelen”. Zij hebben zich gericht op interne aanpassingen
van het werk om te zorgen dat de jeugdigen (nog steeds)
goed en sneller geholpen kan worden. Rivierduinen zet
al ruim twee jaar in op een cultuurverandering. Zo zijn
er nieuwe manieren van werken en behandelmethoden
ontwikkeld en zijn medewerkers en managers hier goed in
meegenomen. De vraag is niet óf we moeten veranderen
maar hoe we moeten veranderen.

“Terug naar het dorp”
Rivierduinen heeft een analyse gemaakt van maatschappelijke ontwikkelingen die (ook) raken aan het
opvoeden en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Daarbij constateren ze dat door de steeds verdere
individualisering en social media de kracht van dorpen,
pleinen en groepen is afgenomen. Deze kracht brengen
zij nu terug in hun behandeling: het werken met groepen
vormt de basis. Terug naar het schoolplein, naar het dorp.
Daarnaast gaan zij meer kijken naar wat een jeugdige nodig
heeft om te kunnen functioneren in de maatschappij.
Wat is daarvoor nodig? Uitgebreide diagnostiek maakt
plaats voor een aanpak van oplossingsgericht handelen.
En een intake wordt een kennismakingsgesprek. Kan dit
voor iedereen? Deze groepsgerichte aanpak is voor 80% van
de jeugdigen effectief. Er is namelijk ook ongeveer 20% aan
jeugdigen met ernstig complexe problematiek die niet in
een groep behandeld kunnen worden.
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“Enthousiasme, herkenning en uitdagingen”

“Goed is goed genoeg, toch?”

De andere bestuurders van jeugdhulpaanbieders gaan
met elkaar in gesprek over thema’s als: hoe nemen we
onze medewerkers goed mee, hoe weten we naar welke
organisaties in het voorveld van gemeenten we kunnen
afschalen en er worden ideeën gedeeld over “wachtverzachters” en over het benoemen van het positieve effect
van werken in groepen. En vooral: hebben we met elkaar
het lef en de moed om dit ook te gaan dóén? Het antwoord
is bevestigend. Bestuurders gaan elkaar opzoeken om van
elkaar te leren en in de praktijk te inspireren.

Een andere invalshoek is dat Riverduinen meer uitgaat
van wat nodig is om mee te kunnen doen in de
maatschappij. En dat dat ook kan als alles niet helemaal
perfect verloopt. Als we al weten wat ‘perfect’ is! Ofwel:
jeugdigen eerder het vertrouwen geven dat zij mee
kunnen doen, dat zij ook bij anderen ondersteuning
kunnen krijgen als het hen even zwaar valt, maar dat dat
niet een GGZ-behandeling hoeft te zijn. Wellicht kan iets
afgeschaald worden naar lichte ambulante ondersteuning.
Een welzijnsorganisatie kan een rol vervullen, de sport– of
muziekvereniging, de buurvrouw of een oom.

Voorzitter en wethouder Corien van Starkenburg sluit af met
de conclusie dat we na dit gesprek weer een stuk verder
zijn met het antwoord op “de vraag is niet óf we moeten
veranderen maar hóé we moeten veranderen”. Dat duidelijk
is dat kennis delen, van elkaar leren en inspireren belangrijk
is. En vooral ook dat we het moeten gaan dóén. Zij wenst
iedereen het nodige lef en de moed om stappen te zetten
en zo bij te dragen aan de aanpak wachttijden en aan ons
uiteindelijke doel: goede, tijdige en betaalbare zorg voor
jeugdigen die het écht nodig hebben.

Samenwerken op de Ontwikkeltafel
in 2022
Vanaf 2022 verandert de opzet van de
Ontwikkeltafel zoals we die nu kennen.
We werken dan met de indeling in
segmenten zodat we meer kunnen
verdiepen op de inhoudelijke opgave
per segment. Per segment wordt
vijf keer per jaar een Ontwikkeltafel
georganiseerd. Aanbieders die als
onderdeel van de inkoop 2022 zijn
geselecteerd als ontwikkelpartner,
nemen deel aan deze Ontwikkeltafel.
De gemeentelijke accountmanagers
organiseren deze tafel en stemmen
daarbij af met de contractmanagers
van TWO, die per 1 januari verder
gaat als Serviceorganisatie Zorg.
Deelnemers aan de Ontwikkeltafel

Behandeling
met verblijf

Veiligheid

Wonen

Crisis
Dagbesteding
Dagbehandeling

leveren vooraf input aan. Daarnaast
komt er een Algemene Ontwikkeltafel.
Op deze tafel komen algemene
onderwerpen aan bod die of gaan over
de technische kant van het contract

Ambulante
jeugdhulp

Onderwijs

of over een segment overstijgend
onderwerp. Aanbieders kunnen
vooraf bespreekpunten aanleveren.
Deelnemers aan deze tafel komen
maximaal vier keer per jaar bijeen.
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Regiovisie basis voor
doorontwikkelen
In 2020 hebben gemeenten in VNG-verband ingestemd
met de Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd (NvO).
Met deze NvO willen gemeenten de regionale samenwerking
en het opdrachtgeverschap versterken, met het oog op een
goed functionerend jeugdzorglandschap. Onderdeel van de
NvO is het opstellen van een regiovisie. Momenteel werkt
regio Holland Rijnland hieraan. Hierbij gaat het niet om een
nieuwe visie, maar om het verbinden van de visies die in de
verschillende gemeenten en/of subregio’s al zijn vastgesteld.
In de regiovisie wordt beschreven hoe de gemeenten in
regio Holland Rijnland samenwerken op het gebied van de
inkoop van specialistische jeugdhulp. In Holland Rijnland

monitoren we gezamenlijk de ontwikkelingen binnen
het zorglandschap. Daar waar het mogelijk is, trekken de
subregio’s samen op in de transformatie. Enerzijds om
van elkaar te leren, anderzijds om elkaar te versterken.
Naar verwachting is de regiovisie eind 2021 gereed.

TWO heet per
1 januari Serviceorganisatie Zorg

Holland Rijnland
betrokken bij
wijziging Jeugdwet

TWO heet voortaan Serviceorganisatie Zorg
Vanaf januari 2022 gaat de TWO verder als
Serviceorganisatie Zorg. De Serviceorganisatie Zorg
(SOZ) gaat voortbouwen op de fundamenten die de
TWO in nauwe samenwerking met de gemeenten en
de jeugdhulpaanbieders heeft gelegd. Het gaat hierbij
om het bijdragen aan de organisatie van passende,
goede en tijdige hulp voor kinderen die dat echt
nodig hebben. De SOZ neemt per 1 januari 2021 de
overeenkomsten met de gecontracteerde aanbieders
voor het leveren van jeugdhulp in Holland Rijnland
over, inclusief de bijbehorende rechten en plichten
zoals facturatie en verantwoording. De overeenkomsten die in het kader van de inkoop 2022 worden
gesloten, worden waar mogelijk al vanuit de SOZ
gesloten. Anders wordt in de overeenkomst een
clausule opgenomen over de overname daarvan
door de SOZ, zodat een en ander in juridische zin is
geregeld. Vragen over de SOZ? Stuur een mail naar
jeugdhulp@hollandrijnland.nl.

De ministerraad heeft op 5 maart 2021 de gewijzigde
Jeugdwet “Verbetering beschikbaarheid zorg voor
jeugdigen” vastgesteld. Momenteel ligt de gewijzigde
Jeugdwet ter toetsing bij de Raad van State. Het is nog
onduidelijk wanneer deze ter vaststelling naar de Tweede
en Eerste Kamer gaat. Het is de bedoeling dat de gewijzigde
Jeugdwet per 2023 ingaat. Onderdeel van de gewijzigde
Jeugdwet is een AMvB (Algemene maatregel van Bestuur).
Deze AmvB zal toezien op het bevorderen van de regionale
inkoop van specialistische zorgfuncties. VWS werkt
momenteel nog aan de inhoud van de gewijzigde Jeugdwet
en de AmvB. Dit gebeurt in samenwerking met belangrijke
partners zoals de zorgaanbieders, cliëntorganisaties en
diverse regio’s. Ook regio Holland Rijnland neemt deel aan
het onderzoek en de interviews van VWS. Op dit moment
wordt nog geschaafd aan de teksten van de gewijzigde
Jeugdwet en de AmvB en deze zijn daarom nog niet
openbaar. Vanwege de trage kabinetsformatie is het nog
onduidelijk wanneer deze openbaar worden en of de
beoogde ingangsdatum van de gewijzigde Jeugdwet per
1 januari 2023 gaat lukken.

NOVEMBER 2021 | NIEUWS

PAGINA 5

Mijlpalen inkoopproces
De afgelopen periode is hard gewerkt om de inkoop 2022
te realiseren. Via twee inkooprondes hebben bestaande
en nieuwe partijen kunnen inschrijven. Dit leidt tot een
gevarieerd aanbod.

november - december
Ondertekening digitale contracten

23 november 2021
Ontwikkeltafel jeugdhulp

Betere jeugdhulp
dankzij nieuwe
aanpak
Met de Rijksmiddelen voor de structurele tekorten jeugdhulp bij gemeenten zet de regio Holland Rijnland in op de
‘’Aanpak versterken en versnellen’’. Deze aanpak sluit aan
op de regionale koers en versterkt en versnelt de doelen en
ambities uit het inkoopplan.
Recente rapporten van onder meer het AEF en de
commissie van Wijzen geven aan dat een combinatie van
middelen én maatregelen nodig zijn om voortvarend het
jeugdhulpstelsel te doorontwikkelen. Onze gemeenten
zijn het hier volledig mee eens. De urgentie wordt extra
gevoeld vanwege verscherpt toezicht van de inspectie
IGZ sinds juli jl. De aanleiding voor dit toezicht is het feit
dat een (te) groot aantal kinderen nog te lang op jeugdhulp
moet wachten.

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.

Vanuit verschillende segmenten wordt straks gewerkt aan
de inkoopdoelen. De Ontwikkeltafel van 23 november vormt
een belangrijk moment ten aan zien van de concretisering
van diverse artikelen uit de overeenkomsten.

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

Blijf op de hoogte en abonneer je op deze nieuwsbrief.

1 januari 2022
Start nieuwe overeenkomsten

Onze aanpak bestaat uit 3 maatregelen:
1. Aanpak Wachttijden
• wachtlijstinterventie GGZ
• gezinshuisaanbod vergroten
•	maximale bestedingsruimte voor pleegzorg
loslaten
•	certificering en digitalisering van het
echtscheidingsaanbod

2.	Verduurzaming doorbraakaanpak/
jeugdbescherming
• caseloadverlaging Gecertificeerde Instellingen
• waarderingsactie voor jeugdbeschermers
•	diepere analyse op de doorbraakaanpak aan
de hand van casuïstiek en het krachtenveld in de
jeugdbeschermingsketen

3.	Oprichting van een Regionale Experttafel
in de regio Holland Rijnland, waarbij:
•	deelnemers van de op te richten Regionale
Experttafel krijgen benodigd mandaat
•	projectleider RET onderzoekt of overige
overleggen voor complexe zorgvragen
opgeheven kunnen worden

Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem
Katwijk, Leiden, Leiderdorp,
Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk
Oegstgeest, Teylingen en
Zoeterwoude.
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Alphen aan den Rijn, Kaag en
Braassem en Nieuwkoop:
veiligheid, crisis-bereikbaarheidsdienst en Jeugdzorgplus.
Overige gemeenten: inkoop van
gespecialiseerde jeugdhulp, gesloten jeugdhulp,
veiligheid en crisis.
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