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Een nieuwe lente, een nieuw geluid!
Een nieuwe gemeentelijke `regeerperiode’ van vier jaar
breekt aan. De afgelopen vier jaar hebben we hard gebouwd
om de ingezette transformatie door te ontwikkelen. De
komende vier jaar zal een ander team van wethouders de
schouders onder de uitdagingen die er nog liggen zetten.
Ik zal mijn functie als voorzitter neerleggen omdat mijn
wethouderschap niet doorgezet zal worden.
De komende jaren staan in het teken van de inhoudelijke
doorontwikkeling. Het gaat hierbij om het verder verbeteren
en transformeren van jeugdhulp zodat de kinderen,
jongeren en hun ouders in onze regio steeds betere
jeugdhulp ervaren. Tegelijkertijd willen we ook de kosten
beheersbaar maken. Een mooi instrument hiervoor zijn
de ontwikkeltafels waarin vooral zorgaanbieders voor het
nieuwe geluid kunnen zorgen. Zij ervaren de uitdagingen
elke dag. Ik verwacht dat zij in de komende twee a drie jaar
met nieuwe interventies en oplossingen komen, zodat de
in-, door- en uitstroom van kinderen in jeugdhulp verbetert.

voorkomen of normaal wordt in de schoolse omgeving. Een
aantal verbeteringen zijn in gang gezet. Deze verbeteringen
willen we verder stimuleren. Zoals de uitbreiding van
praktijkondersteuners bij de huisartsen en de uitbreiding
van pleegzorg door het budgetplafond los te laten.
Hele mooie voorbeelden om onze doelstelling om de
jeugdhulp te normaliseren! Tot slot, kijk ik ook nog even met
trots terug op de ‘Doorbraakaanpak’ waarmee de wachtlijst
van de Jeugdbescherming succesvol is aangepakt. Lees in
deze nieuwsbrief verder over alle ontwikkelingen.
Ik wens je veel leesplezier.
Corien van Starkenburg,
wethouder gemeente Katwijk en voorzitter van het PHO
Jeugd Holland Rijnland

Natuurlijk zijn we al volop bezig met de ontwikkeling van
en een aantal vernieuwingen in het zorglandschap. Dit jaar
streven we er bijvoorbeeld naar om de experttafel met een
centrale intake voor complexe casuïstiek operationeel te
krijgen om onze doelen ‘the first time right’ en beheersbare
wachtlijsten te realiseren.
In de komende periode hopen we ook kinderen vanuit
de jeugdhulp in het reguliere kinderopvang circuit op te
vangen. Daarnaast werken we verder aan samenwerking
tussen scholen en jeugdhulp, zodat jeugdhulp wordt
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Volop aan de slag voor
analyse wachttijden
Eind december 2021 is gestart met de
projectaanpak voor wachttijden. Deze
aanpak richt zich op de wachttijden
voor ambulante, specialistische GGZ
binnen Holland Rijnland. Het doel is
te komen tot een scherpe analyse
van de oorzaken van de wachttijden
en -lijsten. Een onderdeel hiervan
is dat de betrokken aanbieders
hun wachtlijsten inventariseren en
‘opschonen’. Dit laatste betekent dat er
wordt gekeken of kinderen en jongeren
die op de wachtlijst staan misschien
ook ergens anders aangemeld zijn. Op
diverse wachtlijsten tegelijkertijd staan

geeft namelijk een vertekend beeld
van de totale omvang.
Op dit moment bevindt het project
zich in de realisatiefase. De betrokken
aanbieders zijn bezig met het
verzamelen van de gegevens of
hebben deze reeds aangeleverd.
Naar aanleiding hiervan zal er een
kwantitatieve analyse plaatsvinden.
Deze informatie zal gecombineerd
worden met meer kwalitatieve
gegevens die reeds verzameld zijn
door in gesprek te gaan met de
aanbieders en andere stakeholders.

Jeugdhulp op school
Sinds januari 2022 wordt in het gespecialiseerd onderwijs
‘Jeugdhulp op school’ ingezet. Het gaat om vijftien
scholen in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse
regio. Elke school heeft één van de gecontracteerde
aanbieders gekozen die op hun school de hulpvragen
gaat afvangen. Deze nieuwe vorm van hulp is ontstaan
door het leren van pilots in de regio. Eén van die pilots
vond plaats op de Leo Kannerschool SO waar samen met
jeugdhulpaanbieder Inzowijs ‘De Haven’ is ontwikkeld. In
de Haven zijn dagelijks vaste medewerkers van Inzowijs
aanwezig. Deze medewerkers begeleiden de leerlingen.
Het gaat bij deze hulp niet om hulp bij leerproblemen of
onderwijsondersteuning, maar bijvoorbeeld om gedragsof angstproblematiek die vaak ook buiten school aanwezig
is. De collectieve inzet via De Haven heeft ervoor gezorgd
dat er minder 1-op-1 begeleiders aanwezig zijn op school
en dat kinderen sneller geholpen worden omdat er
geen verwijzing meer nodig is. Wil je meer zien over De
Haven? Kijk dan ook eens naar de eerste aflevering uit de
docuserie van Jan Stap Het kind of de rekening? –
Jan Stap Film.
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Buurtgezinnen actief, groen licht voor
BSO Plus en POH-J werkt
Regio Holland Rijnland geeft groen licht
voor pilot BSO Plus

Buurtgezinnen in Leiden van start
In opdracht van SOL en de gemeente Leiden is Buurtgezinnen nu ook in Leiden actief. Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen
die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de
buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en
worden ouders ontlast. Buurtgezinnen zorgt ervoor dat
kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin, versterkt
de gemeenschapszin en vermindert de inzet van formele
hulp en uithuisplaatsingen.
Financieel rendement
Uit effectonderzoek* blijkt dat investeren in Buurtgezinnen
loont. De ingeschatte kostenbesparing is in 10 van de
11 onderzochte gemeenten hoger dan de investering in
Buurtgezinnen. Hierbij zijn lange termijneffecten nog niet
meegenomen. De gemiddelde besparing per koppeling
ligt tussen de € 5.500 en € 11.000. De belangrijkste
bezuinigingen zijn te vinden in de begeleiding door wijkof jeugdteam, ambulante gezinsbegeleiding, pleegzorg
en kinderopvang met indicatie). Heb je interesse in de
werkwijze en aanpak van Buurtgezinnen? Neem dan contact
op via christienhoek@buurtgezinnen.nl of M. 06 23 54 72 12.

Onze gemeenten hebben ingestemd met een pilot met
het bieden van zogenaamde ‘BSO Plus voorzieningen’. De
BSO Plus voorzieningen maken het mogelijk dat kinderen
die nu vanwege een beperking of hulpvraag niet terecht
kunnen in een reguliere BSO, daar straks wél gebruik van
kunnen maken. BSO-organisaties zijn nu niet voldoende
toegerust op de problematiek van sommige kinderen. Voor
hulp zijn deze kinderen daarom nu vaak aangewezen op
een indicatie voor dagbesteding en/of dagbehandeling bij
een jeugdhulpaanbieder. Zij kunnen straks terecht in een
BSO Plus voorziening, waar door samenwerking tussen
jeugdhulpaanbieders en BSO-organisaties expertise wordt
gebundeld. De voorziening heeft een positief effect op
de wachtlijsten voor dagbesteding en dagbehandeling:
bij jeugdhulpaanbieders komen hierdoor plaatsen vrij
voor kinderen die echt deze zwaardere zorg nodig blijven
hebben. Het is de bedoeling dat de pilot wordt gestart met
vier locaties, twee in de Leidse Regio en twee in de Duin
en Bollenstreek. Met jeugdhulpaanbieders wordt hier de
komende maanden vervolg aan gegeven.

Huisartsen ontvangen praktijkondersteuner
jeugdhulp met open armen
‘Laagdrempelige en vertrouwde hulp zonder verwijzing’
Veel huisartsen in Holland Rijnland ontvangen
praktijkondersteuners voor de jeugd met open armen
in hun praktijk. Deze ondersteuners kunnen kinderen
met problemen laagdrempelige hulp bieden bij angst
en stress, gedragsproblemen, psychosociale problemen,
stemmingsproblemen of eenzaamheid. Zelf hebben
huisartsen daar vaak onvoldoende tijd voor. De huisarts is
in veel gevallen wel een vertrouwenspersoon voor ouders.
Door de praktijkondersteuners voor de jeugd in de eigen
huisartspraktijk te hebben, wordt de stap naar hulp door
een vaste praktijkondersteuner laagdrempelig. De POH-J
kijkt niet alleen naar problematiek bij het kind maar ook
naar wat er verder in het gezin speelt. Is er naast de
hulpvraag misschien ook sprake van schulden of scheiding
in het gezin? Dit sluit naadloos aan bij de nieuwe aanpak
van gemeenten in de regio; dankzij een brede blik op het
hele gezin komt de oorzaak van het probleem beter in
beeld. Een voordeel van de POH-J bij de huisarts is dat

*Bron: intern effectonderzoek 2019
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het vrij toegankelijk is, er geen wachtlijst is en de hulp in
de eigen buurt plaatsvindt. Als nodig kan de POH-J ook
doorverwijzen naar specialistische hulp. Uit onderzoek is
gebleken dat meer dan 60% van de kinderen en jongeren
die gebruik maken van gespecialiseerde jeugdhulp bij een
gecontracteerde aanbieder verwezen zijn door de huisarts.
Door de inzet van de POH-Jeugd kan dit percentage dalen.

Goed geschoolde en ervaren praktijk-ondersteuners kunnen
meestal zelf samen met het kind of gezin de problemen
aanpakken. Doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp is
hierdoor niet altijd nodig. Nog niet alle huisartsenpraktijken
in Holland Rijnland beschikken over een POH-J; het aantal
neemt wel toe dit jaar.

Mieke Hogervorst
nieuwe directeur
Serviceorganisatie
Zorg
Sinds 1 april is Mieke Hogervorst de nieuwe directeur van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
(voorheen Tijdelijke Werkorganisatie). Hiermee volgt
zij Jeannine Paauw op die deze functie tussentijds
heeft waargenomen. Mieke gaat dagelijks leiding geven aan de Serviceorganisatie Zorg en wordt hiermee
eindverantwoordelijk voor de contractering, contractmanagement, monitoring en administratie van jeugdhulp in onze regio. Mieke Hogervorst is een bekend
gezicht in de regio Holland Rijnland. Vanaf 2005 was
zij bij Holland Rijnland werkzaam als manager voor de
Sociale Agenda en het Regionaal Bureau Leerplicht en
heeft zich toen onder meer ingezet voor de decentralisatie van de jeugdhulp. Sinds 2017 was zij vanuit de
gemeente Leiden actief als regionaal programmaleider
voor de doordecentralisatie van de Maatschappelijke
zorg. Mieke Hogervorst: “Een spannende en uitdagende functie. In deze functie komt veel van mijn ervaringen en persoonlijke drijfveren samen. Als directeur
draag ik graag bij aan de goede
samenwerking tussen de Serviceorganisatie Zorg, gemeenten
en aanbieders. Met continu voor
ogen het bieden van goede en
tijdige jeugdhulp voor de gezinnen en jeugdigen die dat nodig
hebben”.

Pleeggezinnen
Regio Holland Rijnland werkt aan het versterken van
het zorgaanbod op het gebied van wonen. Gemeenten
vinden het belangrijk dat als kinderen niet meer thuis
kunnen wonen, zij terecht kunnen in een gezinsvorm zoals
pleegzorg. Om die reden hebben gemeenten in onze regio
besloten om financiële hindernissen voor deze vorm van
zorg zoveel mogelijk weg te nemen. Gemeenten maken met
de pleegzorgaanbieders aparte werkafspraken waardoor
er geen rem meer is op dit aanbod als gevolg van een
budgetplafond.
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Doorbraakaanpak Holland Rijnland
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 Het
verscherpte toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ) en het interbestuurlijk toezicht door VWS op
de samenwerkende jeugdhulpregio’s in ZW 4, waar Holland
Rijnland onder valt, is half februari 2022 opgeheven.
De reden voor het verscherpte toezicht was dat er te veel
kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel te lang op
jeugdhulp wachtten. De IGJ hanteert hierbij een wachttijd
langer dan drie maanden. De goede resultaten van de
zogenaamde ‘doorbraakaanpak’ van de jeugdhulpregio’s
hebben geleid tot het opheffen van het toezicht.
Het inspectierapport van eind februari 2022 is gepubliceerd
op www.igj.nl.

Daling aantal wachtende kinderen
In regio ZW4 -bestaande uit jeugdhulpregio’s Haaglanden,
Midden Holland, Zuid Holland Zuid en Holland Rijnlandis het aantal kinderen dat op de doorbraaklijst staat
en daarmee langer dan 3 maanden op jeugdhulp
wacht, verminderd van 329 bij de start in november
2020 tot 69 per februari 2022. Het totaal aantal
jeugdbeschermingsmaatregelen is circa 5.000 in de regio
ZW 4. Het gaat daarmee om ongeveer 1,6% van het totaal
aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel, dat
op de doorbraaklijst staat.

Maatregelen in Holland Rijnland
In Holland Rijnland is het aantal kinderen op de
doorbraaklijst gedaald van 79 bij de start in november
2020 tot 8 in maart 2022. Deze casussen werden vanaf
september 2021 maandelijks besproken in een overleg
onder regie van de gemeente samen met de organisaties
voor Jeugdbescherming: de Gecertificeerde Instellingen).
Het doel was om deze kinderen met prioriteit hulp te bieden
en dat is voor het overgrote deel gelukt. Holland Rijnland
heeft maatregelen genomen om de doorbraakaanpak te
verduurzamen door ondermeer:
•	het instellen van een regionale expert tafel voor complexe
casuïstiek en de start van de projectgroep op 1 januari
2022;
•	het toekennen van middelen voor caseloadverlaging voor
de jeugdbeschermers;

•	het investeren in de samenwerking tussen het lokale team
en de GI;
•	het actief bespreken van de samenwerkingsthema’s
in de Jeugdbeschermingsketen met ketenpartijen,
zoals de Jeugdbeschermingstafel en de Raad voor de
Kinderbescherming.

Benodigde jeugdhulp
De zorg die deze kinderen op de doorbraaklijst nodig
hebben is onder te verdelen in:
•	zorg in een gespecialiseerd gezinshuis
•	diagnose en (trauma-)behandeling J-GGZ
•	zorg in complexe echtscheidingssituaties
Deze vormen van zorg zijn schaars vanwege de benodigde
tijd voor de opbouw van deze regionale vormen van
jeugdhulp met verblijf, matching voor een gezinshuis en
wachttijd door arbeidsmarkttekorten in de jeugdzorg. We
hebben de versnelde ontwikkeling van deze vormen van
jeugdhulp belegd bij de segmenten die de jeugdhulp in
Holland Rijnland verder doorontwikkelen.
Ook al zijn het interbestuurlijk en verscherpt toezicht
beëindigd, gaan we onverminderd door om het aantal
kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel dat
wacht op passende hulp te verminderen. De succesvolle
aanpak is een samenwerking tussen gemeenten, GI’s en
zorgaanbieders. We danken de GI’s voor hun grote inzet in
de doorbraakaanpak. Samen blijven we voor deze groep
kinderen de hulp zoeken die nodig is.

Buren en
vrienden

Sport

Ambulante jeugdhulp

Professional

1G
1P
1R

Schuldhulp
verlening

Onderwijs
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Tijdens het webinar “Een andere kijk op
jeugdhulp” op 10 maart presenteerden
we aan journalisten onze gezamenlijke
jeugdhulpaanpak in Holland Rijnland.
De kern van deze aanpak is dat we
sinds dit jaar met een brede integrale
blik kijken naar het naar de situatie
van het hele gezin. Wethouder Corien
van Starkenburg zette helder uiteen
hoe deze nieuwe aanpak in onze regio
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Webinar journalisten
nieuwe jeugdhulpaanpak
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werkt. Gastspreker Mariëlle Balledux,
senior adviseur participatie van het
Nederlands Jeugdinstituut, legde uit
waarom jeugdhulp een groeispurt
doormaakt en ging zij in op de
oorzaken van jeugdproblematiek. Ook
gaf zij haar visie op wanneer er sprake
is van gewone strubbelingen of echte
problemen bij opvoeden en opgroeien.
Tot slot hield zij een pleidooi over hoe
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gezinnen het beste kunnen worden
versterkt. Programmamanager
Ageeth Rentrop vulde aan met
praktijkvoorbeelden, zoals de inzet van
de Praktijkondersteuner Jeugd bij de
huisarts en de samenwerking tussen
onderwijs en jeugdhulp. Inmiddels
staan interviews met regionale
dagbladen gepland.
Het webinar is hier terug te kijken.

Samenwerken aan veiligheid
In de afgelopen anderhalf jaar is met inzet van drie
pilots geoefend met een hernieuwde en intensievere
samenwerking tussen de Gecertificeerde Instellingen en
de gemeentelijke lokale toegangsteams jeugd in Alphen
aan den Rijn, Hillegom en Leiderdorp. De ervaringen met
de pilotteams zijn positief. Er is een betere aansluiting en
samenwerking ontstaan tussen het vrijwillig en gedwongen
kader in de jeugdzorg.
De pilots zijn omgezet naar een werkwijze voor de hele
regio Holland Rijnland. Op 8 maart vond een startgesprek
plaats tussen de Gecertificeerde Instellingen en de
gemeentelijke lokale toegangsteams jeugd. Hierin zijn

ervaringen gedeeld, risico’s benoemd en afspraken gemaakt
over de implementatie. De ervaring en deskundigheid van
jeugdbeschermers is een waardevolle toevoeging aan het
palet van kennis binnen de lokale toegangsteams. Vooral in
gezinnen waarbij er sprake is van (grote) veiligheidsrisico’s
heeft het een belangrijke meerwaarde om samen op te
trekken. Ook als er nog geen jeugdbeschermingsmaatregel
is opgelegd. De verwachting is dat door samen
te werken aan veiligheid de ondersteuning aan
jeugdigen en ouders verbetert en daar waar mogelijk
jeugdbeschermingsmaatregelen of uithuisplaatsingen
worden voorkomen.

Afbouw JeugdzorgPlus
Regio Holland Rijnland werkt samen
met vier andere jeugdhulpregio’s in
Landsdeel Zuidwest op het gebied van
JeugdzorgPlus. Het gezamenlijke doel
is hulp voor de meest kwetsbare jeugd
goed vorm te geven. We werken aan
een breed palet aan JeugdzorgPlus
richting de afbouw van de 100
gesloten bedden in 2024. Toewerken

naar “0” is een doel op langere termijn.
Kleinschalig, zo dicht bij huis als
mogelijk, een doorgaande lijn in het
onderwijs en stoppen met separeren
zijn normen waaraan JeugdzorgPlus
moet voldoen. Dit doen we met de
regio’s Rotterdam-Rijnmond,
Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en
Midden Holland. We werken met twee
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JeugdzorgPlus-aanbieders (iHub en
Schakenbosch) en de Gecertificeerde
Instellingen aan de verbetering van de
zorg en een betere aansluiting op wat
de jeugdige daadwerkelijk nodig heeft.
Het doel van de gesloten jeugdhulp is
om jongeren te beschermen tegen
zichzelf of hun omgeving en onttrekking aan zorg te voorkomen.

In een bovenregionaal uitvoeringsteam
werken we met het landsdeel Zuidwest
samen aan deze normen. In het uitvoeringsteam zijn ook de aanbieders
vertegenwoordigd. Onlangs is
afgesproken dat de groepsgrootte
standaard van 10 naar 6 jeugdigen
gaat. Hierdoor is de zorg beter
afgestemd op de jeugdige.

Een kleinschalige groep biedt meer
mogelijkheden voor een veilig
leefklimaat, individuele aandacht,
rust en continuïteit. Hierdoor krijgen
we meer mogelijkheden om nieuwe
hechtingsrelaties aan te gaan en de
inzet van vrijheidsbeperkende
maatregelen te verminderen.

Ontwikkeltafels jeugdhulpaanbieders
Sinds 1 januari 2022 hebben de samenwerkende gemeenten
een nieuw sturingsinstrument: de ontwikkeltafel. Dit
instrument is vooral bedoeld om de jeugdhulp in onze regio
verder te verbeteren. In totaal zijn zeven ontwikkeltafels
gestart. Onder het voorzitterschap van de gemeente duiden
zorgaanbieders de situatie in hun segment en denken zij
na over mogelijke verbeteringen om onze inkoopdoelen
te behalen. Concreet worden cijfers en trends gedeeld,
knelpunten geïnventariseerd en best practices gedeeld. Het
streven is dat nog voor de zomer op elke
ontwikkeltafel een uitvoerbaar eerste
transformatie/verbeterplan
ligt. De zorgaanbieders gaan
deze verder uitwerken en
verbinden daar vervolgens
acties aan. Inmiddels
hebben dit jaar twee
ontwikkeltafels
plaatsgevonden.
De eerste was een
`opstarttafel’ om
kennis te maken met
elkaar en de tweede
een `duidingstafel’ om

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

Blijf op de hoogte en abonneer je op deze nieuwsbrief.

de eerste cijfers en denkbeelden met elkaar te delen. De
sfeer is goed, prettig en constructief. Na het inkoopjaar 2021
waarin aanbieders en gemeentelijke beleidsmakers beperkt
contact over vernieuwingen hadden, zijn de komende
ontwikkeljaren op het gebied van samenwerking en op
inhoud voor beiden een verademing. Veel energie komt los
en alle partijen kijken uit naar de derde ontwikkeltafel in
juni.

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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