
 

Oplegvel 
 

1. Onderwerp 
 

Jaarverslag 2015 Expertteam Jeugdhulp Holland 
Rijnland. 

2. Rol van het samenwer-
kingsorgaan Holland Rijn-
land 

  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang De samenwerkende gemeenten in Holland Rijn-
land hebben via een Dienstverleningsovereen-
komst de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtge-
verschap Jeugdhulp Holland Rijnland ingericht en 
deze ondergebracht bij Holland Rijnland. De TWO 
richt zich op alle cliënten Jeugdhulp in de regio en 
heeft voor een goed verloop een hulpconstructie 
in de vorm van een expertteam opgezet dat op 
meerdere terreinen een adviserende functie uit-
voert.  
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: In-
formerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
16-3-2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. Advies PHO - Kennis te nemen van het jaarverslag Expert-
team Jeugdhulp 2015; 

- Stellen van vragen naar aanleiding van het 
verslag. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 



 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgever-
schap Jeugdhulp (TWO) heeft eind 2014 een 
groot aantal contracten jeugdhulp afgesloten. 
Reeds in het directe begin van 2015 werd de 
TWO geconfronteerd met vragen over casuïstiek. 
Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden is 
in het vroege voorjaar van 2015 het Expertteam 
Jeugdhulp opgericht als advies- en ontwikkelteam 
voor de TWO. Een voorlopig verslag van de werk-
zaamheden van het Expertteam tot en met sep-
tember 2015  is begin 2016 ter kennisname aan-
geboden aan het portefeuillehoudersoverleg. In-
middels is dit stuk uitgebreid tot een jaarverslag. 
Ellen Bellaart van Jeugdbescherming West geeft 
een korte presentatie over het jaarverslag Expert-
team Jeugdhulp 2015. 

8. Inspraak Nee

9. Financiële gevolgen Het expertteam vraagt geen aanvullende midde-
len. De deelnemers worden gefinancierd vanuit 
hun instellingsbudget. De TWO heeft eigenstandig 
budget voor deze activiteiten binnen begroting 
Holland Rijnland.  

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:
 

 Eerdere besluitvorming:
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  
 

 
 
 
 
 
 

 
Onderwerp: 
Jaarverslag 2015 Expertteam TWO Holland Rijnland  
 

 
Beslispunten: 
- Kennis te nemen van het jaarverslag Expertteam Jeugdhulp 2015; 
- Stellen van vragen naar aanleiding van het verslag; 

 
Inleiding: 
 
De TWO heeft eind 2014 via Holland Rijnland een groot aantal contracten jeugdhulp af-
gesloten. Reeds in het directe begin van 2015 werd de TWO geconfronteerd met vragen 
over casuïstiek. Daartoe behoorden onder meer vragen van toeleiders (JGT’s, artsen, 
aanbieders) over toeleiding en financiering naar aanbieders (veelal buitenregionaal) die 
niet waren gecontracteerd. De TWO acht zich zorginhoudelijk onvoldoende deskundig om 
tot afgewogen oordelen te komen. Om tot onderbouwde besluiten hierover te komen 
bleek al snel de behoefte om: 
  
- Een orgaan te hebben dat de TWO op basis van inhoud kon adviseren over aanvra-

gen voor niet gecontracteerde zorg; 
- Een orgaan te hebben dat zich proactief zou inzetten voor het alsnog zoeken naar re-

gionale mogelijkheden, zo nodig door combinatie van functies,  als een aanvraag 
voor niet-gecontracteerde zorg werd gedaan; 

- Een orgaan te hebben dat werkwijzen zou ontwikkelen om de gang van zaken in Hol-
land Rijnland te stroomlijnen. 

 
Om die redenen is in het vroege voorjaar van 2015 het Expertteam opgericht als advies- 
en ontwikkelteam t.b.v. de TWO. In het team zitten managers en leidinggevenden op het 
gebied van casuïstiek. De samenstelling van het team is voortdurend uitgebreid zodat nu 
kan worden gesproken van een team dat alle sectoren in de jeugdhulp afdekt. Ook de 
“vrijgevestigden” en de samenwerkingsverbanden onderwijs nemen deel aan het team.   
 
Het PHO van januari 2016 heeft een voorlopig verslag van de werkzaamheden tot en met 
september 2015 ontvangen waarin twee vragen aan TWO, AO en PHO waren opgeno-
men. Het PHO heeft besloten om het stuk te bespreken. Omdat hiervoor de tijd aanwezig 
was is het stuk van het Expertteam uitgebreid tot jaarverslag 2015.  
 
 
 
 

Vergadering: PHO 
Datum: 16-3-2016 
Tijd:  
Locatie:  
Agendapunt:  
Kenmerk:  



 

In 2015 heeft het PHO, na kennisname van geluiden over wachtlijsten en opnamestops, 
aangegeven dat noodzakelijke hulp die niet kan wachten en waarvoor geen alternatief 
voorhanden is, gegeven moet worden. Daarbij is gesproken over een eventuele tussenrol 
voor het Expertteam. In de praktijk is gebleken dat in het geval van urgente casussen 
door de toeleider soms toch elders zorg kon worden gerealiseerd en dat duidelijk urgente 
gevallen ook direct door de TWO konden worden afgehandeld. De betrokkenheid van het 
Expertteam is in deze ondersteunend aan de TWO.  
 
De vragen die het expertteam in het eerdere rapport stelde waren algemeen gerichte vra-
gen aan TWO/AO en PHO over mogelijke thema’s waarop het expertteam vanuit haar rol 
en functie ondersteunend zou kunnen zijn. In het jaarverslag is een aantal mogelijke 
thema’s gemeld. Tijdens de vergadering kan hierover worden gecommuniceerd waarbij 
ook wensen vanuit de lokale praktijk kunnen worden betrokken.  
 
Beoogd effect: 
Het effect van het Expertteam is het snel kunnen antwoorden op verzoeken tot inzet van 
niet-gecontracteerde zorg, dan wel het alsnog proactief inzetten van regionaal gecontrac-
teerde zorg (passende zorg). Voorts is het effect dat werkwijzen regionaal zijn ontwikkeld 
en verduidelijkt zodat toeleiding meer eenduidig en eenvoudiger verloopt. Door de vraag-
baak- en adviesfunctie voor aanbieders en JGT’s (en JGT’ers) kunnen ook vragen die 
niet primair zijn gericht op inkoop niet-gecontracteerde zorg worden beantwoord. 
 
Beoogd effect van het agenderen in het PHO is informatie te geven over het Expertteam 
en haar waarde voor Holland Rijnland op voornoemde punten. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
Tot en met 2016 is de inzet van het team voor de regio Holland Rijnland gerealiseerd. In-
zet vanaf 2017 hangt af van de wijze waarop- en welke zorg zal worden ingekocht. Het 
laat zich aanzien dat bij de blijvend forse daling van budgetten nog geruime tijd sprake zal 
zijn van aanpassingsproblemen in de structuur van de jeugdhulp en dus zullen er imper-
fecties in het aanbod optreden. De verder door te zetten transformatie zal hier een ge-
deeltelijk en groeiend antwoord op kunnen geven maar vooralsnog is de verwachting dat 
de regio nog enkele jaren met hulpconstructies zal moeten werken. Specifiek voor Alphen 
en Kaag en Braassem kan worden gezegd dat het team adviserende functies kan blijven 
vervullen maar dat besluitvorming over inzet van (extra) middelen voor niet-gecontrac-
teerde zorg dan wel urgente casussen bij deze gemeenten komt te liggen.  
 
Financiën:  
De begroting van de TWO voor “niet-gecontracteerde zorg” ( 750.000,-) wordt waarschijn-
lijk niet overschreden mede omdat een deel van de uitgaven doorlopende zorg in 2016 
betreft.  
 
Bijlagen: 
- Jaarverslag 2015 expertteam Jeugdhulp Holland Rijnland 
- Stroomschema’s – Toeleiding specialistische hulp en niet-gecontracteerde aanbieders  
 


