In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude
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Rapportage Jeugd- en Gezinsteams Holland
Rijnland mei t/m oktober 2015
Platformtaak volgens gemeente
De Jeugd- en Gezinsteams zijn in alle gemeenten in
januari 2015 gestart. Zij zijn de basis voor de
transformatie van de jeugdhulp in Holland Rijnland.

Datum:
Informerend

Datum:
Adviserend

Datum:
Besluitvormend

20-01-2016

1.

Kennis te nemen van de rapportage van de
Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams i.o.
Kennis te nemen van de
gemeentelijke/regionale vervolgstappen voor
de doorontwikkeling van de JGT’s op basis
van de regionale uitgangspunten

2.

6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

nvt

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda
staat)

Deze rapportage van de coöperatie i.o. geeft de
stand van zaken van de periode mei tot en met
oktober 2015.

8.

Inspraak

Nee

9.

Financiële gevolgen

Binnen begroting Holland Rijnland

info@hollandrijnland.net
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
Postbus 558, 2300 AN Leiden
Telefoon (071) 523 90 90

www.hollandrijnland.net
IBAN nr. NL87BNGH0285113992
KvK nr. 27365539
BTW nr. NL813768068B01

10.

Bestaand Kader

Relevante regelgeving:
- Jeugdwet
- Regionaal beleidsplan Hart voor de jeugd
Eerdere besluitvorming:
n.v.t.

11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

* weghalen wat niet van toepassing is
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Adviesnota PHO
Vergadering:
Datum:
Locatie:
Agendapunt:

Portefeuillehoudersoverleg
Maatschappij
20 januari 2016
Kapelzaal (401), Stadhuis
Leiden
06

Onderwerp
Rapportage Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland periode mei t/m oktober 2015

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de rapportage van de Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams i.o.
2. Kennis te nemen van de gemeentelijke/regionale vervolgstappen voor de
doorontwikkeling van de JGT’s op basis van de regionale uitgangspunten
Inleiding
De Jeugd- en Gezinsteams zijn in alle gemeenten in januari 2015 gestart. In september 2015
is de stand van zaken na de eerste vijf maanden besproken in het portefeuillehoudersoverleg.
Eind 2015 hebben wij van de Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams i.o. de rapportage ontvangen
over de periode mei t/m oktober 2015.
Dit document is de tweede rapportage van de Jeugd- en Gezinsteams in Holland Rijnland. De
periodieke rapportages hebben als belangrijkste doel om inzicht te geven in het
transformatieproces en de ontwikkeling van de JGT’s. In aanvulling op de gegevens uit de
voorjaarsrapportage zijn in deze rapportage gegevens over de tevredenheid van cliënten en
samenwerkingspartners toegevoegd. In de bijlage vindt u alle gegevens die hebben geleidt tot
de totalen die in de rapportage staan.
Deze rapportage van de Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams i.o. sluit goed aan bij de regionale
Uitgangspunten Toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland, met de JGT’s als basis voor de
transformatie.
Beoogd effect
De portefeuillehouders te informeren over het werk van de Jeugd- en Gezinsteams
Argumenten:
1.1
De ervaringen van de cliënten, de samenwerkingspartners en de teams geven een
mooi beeld van de veranderingen die sinds 1 januari 2015 al zijn gerealiseerd.
Enkele conclusies uit de rapportage:
- De waardering van ouders en jeugdigen voor de JGT’s is hoog.
- De tevredenheid van partners over samenwerking en toegankelijkheid is behoorlijk hoog
te noemen, in aanmerking nemende dat de samenwerkingsrelaties nog volop in
ontwikkeling zijn.
- De teams zijn trots op wat allemaal tot stand is gebracht.
- De meeste JGT’s zijn positief over de samenwerking met het voorliggend veld.
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1.2

Uit de ervaringen van de jeugd- en gezinsteams en van de samenwerkingspartners
komen ook de nodige verbeterpunten naar voren in de rapportage.
1 januari 2015 zijn we gestart met de Jeugd- en Gezinsteams. Hiermee is al veel bereikt.
Daarbij is de transformatie nog volop in ontwikkeling. Enkele verbeterpunten die worden
gesignaleerd in de rapportage van de coöperatie zijn:
- Beter informeren van samenwerkingspartners over ontwikkelingen binnen het JGT.
- Plusplan is nog onvoldoende ondersteunend en gebruiksvriendelijk.
- Beter benutten van het sociale netwerk van het gezin in het gezinsplan.
- Zorgen over de groeiende wachtlijsten en zelfs cliëntenstops, zelfs voor het inzetten van
spoedhulp. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid voor de cliënt teruggelegd bij het JGT.
- Veel teams zijn nog zoekende op het domein van veiligheid.
- Over het algemeen wordt in alle teams een hoge werkdruk ervaren.
- PGB’s vormen een grote belasting voor JGT’s.
1.3

De genoemde verbeterpunten uit de rapportage zijn door de betrokken partijen
opgepakt om de teams verder te versterken.
De JGT’s willen in 2016 werken aan haalbare doelen; hierover vinden gesprekken plaats. De
verwachting is dat op kortere termijn hierover nadere informatie beschikbaar komt. Vanuit de
gemeenten is aangegeven dat de belangrijkste prioriteit is gelegen in het indammen van de
toeleidingen naar gespecialiseerde jeugdhulp, meer nadruk op eigen kracht en op verbetering
van lokale aansturing.
2.1

Doorontwikkeling van de JGT’s is een van de uitgangspunten voor de toekomst van de
jeugdhulp in Holland Rijnland.
Robuuste Jeugd‐ en Gezinsteams zijn de basis voor de jeugdhulp in Holland Rijnland. In de
uitgangspuntennotitie is al aangegeven dat gemeenten de teams beter in staat gaan stellen
binnen hun eigen capaciteit kostenbewust hulp te bieden. Met optimale ruimte voor de
professionals, waarbij zij inzetbaar zijn als specialist én generalist. Dit moet leiden tot minder
doorverwijzingen naar aanvullende of specialistische hulp. Een aandachtspunt bij de
doorontwikkeling van de JGT’s is het verbeteren van de aansluiting met het preventieve lokale
veld en de wijkteams. En het verbeteren van de aansluiting met de outreachende vorm van
hulp aan bijvoorbeeld zorgmijders in het gedwongen kader bij de vraaggerichte
vorm van werken van de Jeugd‐ en Gezinsteams. Dit natuurlijk in samenwerking met de
partners in het veld.
2.2

De doorontwikkeling van de JGT’s wordt verder uitgewerkt in de Regionale
Werkagenda Jeugd 2016.
De regionale uitgangspunten voor de jeugdhulp worden door de gemeenten verder
geconcretiseerd in de vorm van een regionale jaarlijkse werkagenda. Deze werkagenda wordt
opgebouwd rond 14 thema’s. Het JGT is een van deze thema’s. De agenda wordt nu vanuit
het ambtelijke overleg opgesteld en de komende periode verder uitgewerkt. Op dit moment
signaleren de gemeenten voor de JGT’s de volgende opgaven:
- Herijken van de kaders/opdrachten aan het JGT (inhoudelijk en financieel). Hierbij komen
de volgende onderwerpen aan de orde kostenbewustzijn, vraaggericht (outreachend)
werken, opschalen/ afschalen, handelingsverlegenheid, variatie versus willekeur,
zelfsturing, relatie pgb-zin, veilig kunnen handelen.
- Handvaten geven aan JGT’s: flexibiliteit en ruimte om echt te doen wat nodig is.
- Evalueren van samenstelling JGT.
- Bepalen rollen, taken en verantwoordelijkheden bij bezwaar en klachten.
2.3
De doorontwikkeling van de JGT’s wordt meegenomen in de Inkoopprocedure 2017.
Met de doorontwikkeling van de JGT’s wordt in 2016 voortgegaan. Het is te voorzien dat
zowel de inhoudelijke ontwikkeling als de wijze van inkoop (via de in 2016 te starten
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coöperatie) de nodige aandacht zal behoeven. Daarbij is de wijze van lokale aansturing en
koppeling met het lokale voorliggende veld aan de orde. Te voorzien is dat de eerstkomende
jaren deze materie nog de nodige aandacht behoeft.
Kanttekeningen/risico’s:
Financiën:
n.v.t.
Communicatie:
De rapportage is vooral een stand van zaken voor de gemeenten en de coöperatie i.o. en
geeft input voor de verdere ontwikkeling van de Jeugd- en Gezinsteams.
Evaluatie:

n.v.t.
Bijlagen:
- Rapportage jeugd- en gezinsteams Holland Rijnland mei t/m oktober 2015
- Bijlage bij Rapportage JGT’s mei t/m oktober 2015: tellen per gemeente
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