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Nieuw bestuurlijk stokje opgepakt 
integreren binnen de school. Een ander voorbeeld is de 

start van zogenoemde normaliseringsprojecten zoals de 

begeleide omgang door vrijwilligers van kinderen en hun 

ouders in scheidingsituaties. Ook hebben we de oorzaken 

van wachttijden binnen de ambulante gespecialiseerde 

jeugdhulp nu meer in beeld, waardoor we nog gerichter 

kunnen werken aan het oplossen ervan. De gemeentelijke 

dashboards en die van de Serviceorganisatie Zorg in onze 

regio spelen een belangrijke rol om op basis van data verder 

de jeugdhulp te verbeteren. 

De nauwe samenwerking tussen gemeenten met de 

Serviceorganisatie Zorg is verder ook zichtbaar gemaakt in 

de nieuwe huisstijl die we in deze nieuwsbrief graag aan je 

presenteren. 

Wij wensen je een fijne zomervakantie!

Bestuurders gemeenten jeugdhulpregio Holland Rijnland
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Voor professionals bij 
gemeenten en aanbieders
Samenwerken aan passende 
en betaalbare jeugdhulp

Bijna staat ons nieuwe team van bestuurders met jeugdhulp 

in hun portefeuille klaar om de ingezette transformatiekoers 

voor de komende jaren voort te zetten. In onze volgende 

nieuwsbrief zullen wij hen aan u presenteren. Wij zijn 

trots op wat de intensieve samenwerking tussen onze 

gemeenten en aanbieders tot nu toe al heeft opgeleverd. 

Samen zetten we onze schouders eronder om ervoor te 

zorgen dat jeugdhulp gaat naar gezinnen die het echt nodig 

hebben. Daartoe gaan we dit komende half jaar weer een 

belangrijke mijlpaal slaan: de Regionale Expert Tafel wordt 

operationeel. Hiermee krijgen de meest kwetsbare kinderen 

met complexe problematiek zorg op maat en gelijk die zorg 

die nodig is. Het behalen van één van onze belangrijkste 

doelen ‘First Time Right’ komt hiermee dichterbij. Verderop 

in deze nieuwsbrief meer hierover. 

In de praktijk zien we goede resultaten van onze 

gemeentelijke samenwerking met aanbieders. Zo is binnen 

het gespecialiseerd onderwijs de stap voor kinderen en 

hun ouders om hulp te vragen 

gemakkelijker en bespreekbaar 

geworden, door jeugdhulp te 



Jeugdhulp op school laagdrempelig
Scholen, jeugdhulpaanbieders en 

leerlingen zijn positief over de inzet 

van jeugdhulp op scholen in het 

gespecialiseerd onderwijs in de Leidse 

regio en de Duin- en Bollenstreek. 

Hulp is sneller beschikbaar dan 

voorheen en kan ook laagdrempeliger 

ingezet worden. Dit blijkt uit de eerste 

evaluatiegesprekken op deze scholen. 

Deze jeugdhulp wordt sinds januari 

2022 ingezet.

Dit houdt in dat een door de school 

gekozen jeugdhulpaanbieder 

nu vrijwel alle hulpvragen op de 

scholen opvangt. Meerdere scholen 

gaven aan dat het heel belangrijk is 

voor de leerlingen om een vast en 

vertrouwd gezicht te zien in de school. 
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Leerlingen vragen sneller om hulp of 

ondersteuning en weten de begeleider 

al goed te vinden. Ook worden 

sommige trajecten na enkele weken 

succesvol afgerond, terwijl de leerling 

voorheen zou zijn doorverwezen 

naar een zwaarder traject. Natuurlijk 

zijn er ook leerpunten. Dit pakken 

gemeenten samen op met de scholen, 

samenwerkingsverbanden Passend 

Onderwijs en jeugdhulpaanbieders. In 

het nieuwe schooljaar gaan de partijen 

met veel energie weer verder met de 

inzet van jeugdhulp op school.

Sinds 1 januari 2022 is de 

Serviceorganisatie Zorg (voorheen 

Tijdelijke Werkorganisatie 

oftewel TWO) verantwoordelijk 

voor de contractering en het 

contractmanagement van de 

jeugdhulpaanbieders, de betaling 

en monitoring van de jeugdhulp 

en de advisering aan gemeenten 

over de jeugdhulp. De taken van de 

Serviceorganisatie Zorg zijn daarmee 

iets gewijzigd ten opzichte van die van 

de TWO en hebben tegelijk een vaste 

basis gekregen.

 

Sinds de komst van de nieuwe 

directeur Mieke Hogervorst in het 

voorjaar heeft de Serviceorganisatie 

Zorg Holland Rijnland een flinke 

personele versterking gekregen. 

Naast de nieuwe directeur zijn ook 

Serviceorganisatie Zorg op sterkte
nieuwe contractmanagers, financieel 

adviseurs, ondersteuners en adviseurs 

datagedreven werken aan boord 

gekomen. Uw vaste contactpersonen 

kunnen daarom veranderd zijn. 

Zowel de nieuwe professionals als 

de collega’s die al langer voor de 

organisatie werken, doen dit vanuit 

hun betrokkenheid bij de jeugd en 

gezinnen. Zij dragen ieder vanuit 

hun eigen vakgebied bij aan een 

goede, tijdige en betaalbare hulp 

voor jeugdigen en gezinnen die dit 

nodig hebben. Op onze website vind 

je een compleet overzicht van alle 

medewerkers.

Bij de verandering van de naam van 

de organisatie en het takenpakket, 

hoort ook een nieuwe uitstraling. De 

nieuwe huisstijl wordt deze zomer 

al in gebruik genomen. Verderop 

in deze nieuwsbrief meer hierover. 

Vanaf 1 januari 2023 staat de 

Serviceorganisatie Zorg overigens 

volledig op eigen benen. 

Prioriteiten voor de organisatie in de 

komende periode zijn:

•  Het voorbereiden van de verzelf-

standiging van de organisatie;

•  Het intensiveren van de samen- 

werking tussen de Service- 

organisatie Zorg en de account- 

managers van de gemeenten;

•  De doorontwikkeling van de  

bedrijfsvoering van de Service- 

organisatie Zorg.

Tot 1 januari 2023 blijft de 

Serviceorganisatie Zorg bereikbaar 

via jeugdhulp@hollandrijnland.nl en 

blijven wij ons best doen uw vragen en 

verzoeken snel en goed te behandelen.

https://jeugdhulphollandrijnland.nl/over-serviceorganisatie-zorg/
https://jeugdhulphollandrijnland.nl/over-serviceorganisatie-zorg/
https://jeugdhulphollandrijnland.nl/over-serviceorganisatie-zorg/
mailto:jeugdhulp@hollandrijnland.nl


Normaliseren van start met 
vrijwilligers Humanitas
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Gemeenten in Holland Rijnland hebben 

in het kader van normaliseren gekozen 

voor het implementeren van de BOR-

aanpak van Humanitas om het ‘gewone’ 

leven van gezinnen te versterken. 

Deze aanpak sluit goed aan bij de 

leefwerelden van kinderen en jongeren. 

Humanitas Begeleide 
Omgangsregeling (BOR)
Na een scheiding heeft ieder kind 

recht op contact met beide ouders. Dit 

is belangrijk voor een evenwichtige 

ontwikkeling en het welzijn van het 

kind. Als gescheiden ouders ben 

je sinds 2009 wettelijk verplicht 

een ouderschapsplan op te stellen. 

Belangrijk onderdeel daarvan is de 

verdeling van zorg – en opvoedtaken, 

ook wel omgangsregeling genoemd. 

In de praktijk valt het opstellen of 

naleven van zo’n regeling niet altijd 

mee. Dan helpen mensen van het 

programma Humanitas BOR (Begeleide 

Omgangsregeling) de ouders op weg. 

Wat betekent normaliseren?

Aan de vraag ‘Wat betekent nor-

maliseren voor ons?’ gaat bewust-

wording over het belang van nor-

maliseren in de jeugdhulp vooraf. 

Er moeten antwoorden komen op 

vragen als: 

•  Wanneer is jeugdhulp nodig om 

ervoor te zorgen dat een jeug-

dige kan blijven meedoen in de 

maatschappij? 

•  Wanneer is jeugdhulp juist niet 

nodig? 

•  Hoe krijgen professionals, jeug-

digen en ouders in gesprek met 

elkaar een goed, gedeeld beeld 

van de situatie? 

•  Hoe kunnen zij gezamenlijk 

inschatten welke hulp wel of niet 

nodig is? 

•  En wat is er nodig om ervoor te 

zorgen dat passende hulp op het 

goede moment wordt ingezet?

Het is van belang dat gemeenten 

informele netwerken en onder-

steuning stimuleren en waar nodig 

faciliteren. 

Bron: Visie – Normaliseren Leernetwerk 

Normaliseren van Werkplaats SAMEN

Wat is Humanitas BOR?
Humanitas BOR richt zich op het 

begeleiden van gescheiden ouders 

bij het tot stand komen van een 

omgangsregeling met hun kind(eren). 

Het belang van het kind staat 

daarbij voorop; hoe sneller een goed 

werkende omgangsregeling tot stand 

komt, hoe sneller kinderen een plek 

tussen hun gescheiden ouders kunnen 

vinden. De begeleiding vindt plaats 

door gemotiveerde en getrainde 

vrijwilligers. De ondersteuning duurt in 

principe 6 maanden. Daarna hebben 

ouders samen een regeling getroffen.

Wat doet Humanitas BOR?
Een vrijwilliger begeleidt de omgang 

tussen kinderen en ouders. De 

bezoeken vinden in eerste instantie 

plaats op een neutrale plek. Een 

vrijwilliger helpt de kinderen met de 

overgang van de ene naar de andere 

ouder. Humanitas BOR werkt met 

ervaren, betrokken en gemotiveerde 

vrijwilligers. De vrijwilligers werken 

op basis van gelijkwaardigheid met 

ouders en kinderen. Een professionele, 

betaalde coördinator begeleidt, 

bewaakt en ondersteunt het proces.

https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2022/04/Visie-Normaliseren.pdf
https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2022/04/Visie-Normaliseren.pdf
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De Regionale Expert Tafel (RET) van start
Rond 1 oktober 2022 gaat de RET van start en kunnen 

verwijzers, samen met ouders of jeugdigen, hun complexe 

hulpvraag stellen als ze niet de juiste zorg kunnen vinden. 

Ook zorgaanbieders en andere professionals kunnen de 

RET inschakelen als ze vastlopen in het vinden van de juiste 

zorg of plek. Recent is hard gewerkt aan een gezamenlijke 

werkwijze van aanbieders en gemeenten. Hierbij is ‘first 

time right’ een belangrijk uitgangspunt. Per hulpvraag wordt 

bekeken welke andere partijen nodig zijn. De aanbieders 

creëren samen oplossingen voor deze hulpvragen. De 

gemeenten zorgen ervoor dat de kosten hierbij geen 

knelpunt zijn.

Eind december 2021 zijn we begonnen met het project 

aanpak wachttijden voor ambulante, specialistische GGZ 

binnen Holland Rijnland. Ondertussen is er al veel informatie 

opgehaald door de gesprekken met de (betrokken) 

aanbieders. Dit heeft tot enkele inzichten geleid over 

mogelijke oplossingen waar al eerder mee aan de slag 

kan worden gegaan. Het eerste is een beter gebruik van 

Oorzaken wachtlijsten in beeld
de administratieve factureringsroute. Dit wordt ook wel 

het berichtenverkeer genoemd. Dit systeem bevat veel 

informatie, maar deze informatie is niet eenduidig omdat 

er niet altijd op een uniforme manier mee gewerkt wordt. 

Bovendien is gebleken dat er veel verschillende screenings- 

en triagemethoden worden gebruikt om te bepalen of 

de vraag voor aanmelding bij een aanbieder geëigend is. 

Meer inzicht in deze processen en de samenhang met de 

toeleiding (vanuit de toegang) of de verwijzer zou duidelijk 

moeten maken waar er mogelijkheden zijn om dit, collectief, 

als proces soepeler te laten verlopen. Tot slot is gebleken 

dat de verwijzingen vanuit de huisarts een groot deel 

van de verwijzingen vormt. Het is bekend dat een relatief 

groot deel van deze verwijzingen bij nader inzien toch met 

lichtere zorg zouden afkunnen dan in eerste instantie werd 

ingeschat. Ook hier valt nog veel te verbeteren zodat er 

beter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare capaciteit 

– met kortere wachttijden tot gevolg. Deze bevindingen 

zijn ondergebracht bij andere projecten of belegd bij 

verschillende personen. Op deze manier kan er al gewerkt 

worden aan de genoemde oplossingsmogelijkheden zonder 

dat er gewacht hoeft te worden op de afronding van het 

project: aanpak wachttijden. Het project zelf gaat zich 

meer richten en toespitsen op de kwantitatieve analyse en 

gegevensverzameling.

Aan tafel
met de RET
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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.

In januari 2022 is gestart met de 

indeling van gespecialiseerde 

jeugdhulp op basis van segmenten. 

Om nu ook te monitoren aan de 

hand van deze segmenten is een 

nieuw dashboard ontwikkeld voor 

gemeenten en de contractmanagers 

van de Serviceorganisatie Zorg. In 

Verbindend nieuw ‘gezicht’ vanaf de zomer 
In de vorige nieuwsbrief stelde Mieke 

Hogervorst, de nieuwe directeur van 

de Serviceorganisatie Zorg, zich voor. 

Zij ging -naast haar managementtaken 

om deze organisatie verder te 

professionaliseren- direct aan de slag 

met de huisstijl. Vanaf deze zomer 

heeft de Serviceorganisatie Zorg dan 

ook een nieuw gezicht. Dit gebeurde in 

samenwerking met de 12 gemeenten 

die het beleid bepalen voor de regio: 

de Samenwerkende Gemeenten 

Jeugdhulp Holland Rijnland.

Met trots presenteren wij hierbij de 

nieuwe huisstijl van beide organisaties 

die de verbindende samenwerking 

voor jeugd in onze regio laat zien.

Samenwerkende Gemeenten 
Jeugdhulp Holland Rijnland
De Samenwerkende Gemeenten 

Jeugdhulp Holland Rijnland werken 

doelgericht aan passende en 

betaalbare jeugdhulp voor kinderen 

en gezinnen die dat nodig hebben. 

Dit zorgt voor een consistent en 

eenduidig beleid in de regio. Vanuit 

gezamenlijke ambities slaan wij 

namens 12 gemeenten bruggen tussen 

gemeenten, jeugdhulpaanbieders, 

verwijzers, onderwijs, wetenschap 

en ouders en kinderen. Als 

netwerkorganisatie zijn wij een sterke 

gesprekspartner richting VNG en 

Ministeries.

Serviceorganisatie Zorg  
Holland Rijnland
De Serviceorganisatie Zorg Holland 

Rijnland draagt bij aan passende, 

tijdige en betaalbare jeugdhulp  

voor de jeugdige inwoners en  

hun ouders/verzorgers van de  

12 samenwerkende gemeenten. 

Dat doen wij door contractering en 

contractmanagement, tijdige en juiste 

betaling van facturen, monitoring 

van de jeugdhulp en advisering aan 

de gemeenten. Dit gebeurt vanuit 

een servicegerichte houding naar 

gemeenten en jeugdhulpaanbieders 

en professioneel opdrachtgeverschap 

voor onze contractpartijen.

dit dashboard kan een verdieping 

gemaakt worden op segment-, 

aanbieder- of gemeenteniveau 

zodat op elk van deze onderwerpen 

gemonitord en gestuurd kan worden. 

Voor elk aandachtsgebied zijn op basis 

van inkoopdoelen en beleidsdoelen 

indicatoren vastgesteld, zoals de 

Nieuw dashboard voor betere monitoring

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

gemiddelde verblijfsduur per jeugdige 

of aanbieder, gemiddelde trajectduur, 

doorstroom van cliënten en 

gefactureerde kosten. Dit dashboard 

gaat in september 2022 live.

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

