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Samenvatting 

De gegevens in deze kwartaalrapportage laten zien dat het aantal jeugdigen dat 

ondersteuning krijgt van de JGT’s of een vorm van zorg zonder verblijf toeneemt. 

Het aantal jeugdigen met een vorm van zorg met verblijf blijft stabiel.  

 

De budgetuitputting blijft tot nu toe onder de 50%, maar dat is wel zonder het 

werk dat op dit moment onder handen is bij vrijgevestigenden. Tussen 

gemeenten zitten verschillen in de budgetuitputting. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

In opdracht van de samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland heeft de Tijdelijke  
Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) zorgaanbieders gecontracteerd die zorg  
leveren in het kader van de Jeugdwet. Voor 2015 onderhoudt de TWO contacten met ruim 200  
zorgaanbieders. Ongeveer 10% van deze aanbieders leveren uitsluitend zorgcontinuïteit. De overige  
90% van de aanbieders leveren naast zorgcontinuïteit ook (“nieuwe”) zorg die in 2015 is gestart  
onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.   
 
In deze kwartaalrapportage vindt u informatie over het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet 
inde regio Holland Rijnland. Deze rapportage bevat voorlopige gegevens over het aantal cliënten dat 
in zorg is en  de kosten die hiervoor (naar schatting) zijn gemaakt. De gegevens over het aantal 
cliënten zijn  afkomstig van de gemeenten (PGB’s), de jeugdbeschermingstafel, de Jeugd‐ en 
Gezinsteams en  91%  van de zorgaanbieders. Om te voorkomen dat zorgaanbieders administratief te 
zwaar worden belast  zijn kleinere aanbieders (8%) niet verzocht om cliëntaantallen te leveren. De 
gegevens over de kosten  zijn gebaseerd op betaalde facturen en de voorlopige kostenopgave van 
bevoorschotte zorgaanbieders.  
Op basis hiervan kan een goede indicatie worden gegeven van de  kosten in het eerste kwartaal.   
 
De gegevens in deze rapportage worden gepresenteerd aan de hand van de landelijke iJW  
productcategorieën. Het onderstaande overzicht laat zien in welke hoofdstukken welke  
productcategorieën terugkomen. 
 

iJW productcategorieën Hoofdstuk 

Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk‐ of buurtteam 2 

Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder  3 

Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder 3 

Zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige  3 

Met verblijf: pleegzorg  4 

Met verblijf: gezinsgericht  4 

Met verblijf: gesloten plaatsing  4 

Met verblijf: overig residentieel  4 

 

1.2  Verschillen met rapportage kwartaal 1 (1 juni 2015) 

Er zitten tussen de hier gepresenteerde cijfers over kwartaal 1 en de cijfers die eerder zijn 
gepubliceerd verschillen. Deze verschillen zitten met name in de cliëntenaantallen. Dit heeft 
meerdere oorzaken: 

 Er zijn aanbieders die met terugwerkende kracht aanpassingen bij ons hebben 
aangeleverd. Dit betreft zowel cliëntenaantallen als in welke vormen van zorg deze 
cliënten thuishoren.  

 Er zijn aanbieders die alsnog gegevens over kwartaal 1 hebben geleverd.  

 Er is een uitgebreidere controle geweest op de cijfers – wat mogelijk was omdat er 
nu twee kwartalen waren om te vergelijken – waarbij naar voren kwam dat er veel 
gestarte cliënten dubbel zijn doorgegeven bij de gegevensaanlevering in het eerste 
kwartaal. Dit is zoveel mogelijk gecorrigeerd.  
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1.3 kwaliteit van het cijfermateriaal 

De gegevens die in deze rapportage worden gepresenteerd zijn aangeleverd door de zorgaanbieders 
zelf. Zij hadden daarbij de keuze om gebruik te maken van het speciale format van Holland Rijnland 
en van het format dat zij ook gebruiken voor de aanlevering aan het CBS.  
Het is op dit moment niet mogelijk om met zekerheid te zeggen of aanbieders de juiste gegevens 
aanleveren. De nu aangeleverde gegevens laten in ieder geval zien dat er: 

 soms geen aansluiting is tussen het eerste en tweede kwartaal. Dus dat het aantal jeugdigen 
dat in zorg is in kwartaal 2, hoger of lager is dan verwacht op basis van kwartaal 1 

 soms geen aansluiting is tussen de kosten die aanbieders opgeven bij zorgproducten en 
cliënten die ze opgeven bij deze zorgproducten. Bijvoorbeeld: een aanbieder geeft 12.000 
euro aan kosten op voor een bepaald zorgproduct voor een bepaalde gemeente, maar geeft 
vervolgens geen cliënten op voor deze gemeente.  

 soms zaken nog niet geregistreerd worden, zoals reden van afsluiting of verwijzer. Bij 
sommige aanbieders is dit bij de ene cliënt wel geregistreerd en bij de andere niet. Sommige 
aanbieders registeren dit helemaal nog niet. 

 cijfers zoals aangeleverd bij Holland Rijnland niet gelijk zijn aan de gegevens gepubliceerd 
door het CBS.  

Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het lezen van de rapportage. Het is met name 
belangrijk om de hier gepresenteerde gegevens als voorlopig te zien. De cijfers zijn wel bruikbaar 
genoeg om te laten zien welke vormen van hulp vooral worden gegeven en welke eerste 
ontwikkelingen zichtbaar zijn in het eerste halfjaar. Bijzonderheden rond de gegevensaanlevering die 
van toepassing zijn op een bepaalde grafiek of tabel staan daar ook steeds gemeld.  
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2 Zorg uitgevoerd door 
jeugd- en gezinsteams 

2.1 algemeen 

In 2015 zijn vierentwintig Jeugd‐ en Gezinsteams (JGT’s) gestart in alle gemeenten in de regio Holland 
Rijnland. Bij het JGT kunnen ouders en kinderen (in tegenstelling tot de andere hulpvormen van deze 
kwartaalrapportage) rechtstreeks terecht.  
 
De onderstaande figuren zijn gemaakt op basis van de voorlopige cijfers van het JGT over het eerste 
halfjaar van 2015.  In totaal zijn er in kwartaal 2 ruim 3.500 cliënten in zorg geweest bij het JGT. In 
het tweede kwartaal zijn er 1.3801 nieuwe cliënten bijgekomen en 380 cliënten beëindigd. Dit 
betekent dat er aan het eind van kwartaal 2 ruim 2.700 cliënten nog in zorg zijn. 
 
Het aantal cliënten dat is gestart is in de meeste gemeenten lager dan in eerste kwartaal. Daarbij 
moet wel worden aangetekend dat er in sommige gemeenten vrij veel cliënten geen startdatum 
hebben en dat het dus lastig te bepalen is in welk kwartaal deze cliënten zijn gestart (figuur 1). Figuur 
3 laat zien dat het aantal cliënten dat in zorg is bij de JGT's wel hoger is in kwartaal 2. Dit komt 
doordat er tot nu toe weinig cliënten zijn beëindigd. In de rapportage van de JGT's zelf  kwam naar 
voren dat de meeste teams een volle caseload hebben en dat ze van het begin af aan toeloop 
hadden. Dit komt ook naar voren uit de cijfers.  
 
Figuur 2 laat zien dat verhoudingsgewijs de meeste cliënten zijn gestart bij cliënten uit Kaag en 
Braassem. Dit is opvallend omdat het geen gemeente is waar veel specialistische hulp wordt gegeven 
(zie figuur 7 en 14). Wat verder opviel was het hoge aandeel cliënten dat in deze gemeente is 
geregistreerd bij volwassenen en zeker bij volwassenen geboren voor 1960. Dit betrof 47 cliënten 
(19%). In totaal werden er in Holland Rijnland maar 108 cliënten geregistreerd van cliënten met een 
geboortedatum van voor 1960 (3%).  Uit de rapportage van de JGT's komt naar voren dat Kaag en 
Braassem met een 0-100 jaar team werkt en niet met een apart jeugdteam. Het lijkt erop dat de 
cijfers over de Wmo-cliënten ook in de jeugdcijfers zijn opgenomen.  
 
Verder is het opvallend dat in Noordwijk en Teylingen relatief weinig cliënten zijn gestart bij het JGT, 
terwijl zij in vergelijking met de andere gemeenten relatief veel cliënten specialistische hulp (zonder 
verblijf) krijgen (zie figuur 7).  

                                       

1 Daarnaast zijn er 371 cliënten die zijn gestart in het eerste halfjaar, maar waarvan de startdatum 

onbekend is.  
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1. De cliënten zonder startdatum, zijn verdeeld onder de twee kwartalen. De cliënten zonder startdatum die 

geschaard zijn onder kwartaal 1, zijn de cliënten zonder startdatum die ook in kwartaal 1 al in het bestand zaten. 

De cliënten zonder startdatum die onder kwartaal 2 zijn geschaard, zijn de cliënten zonder startdatum die in het 
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Figuur 1     Aantal gestarte cliënten JGT per gemeente in kwartaal 1 en 2 2015
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cumulatieve bestand van het eerste halfjaar zitten minus de cliënten zonder startdatum die al in het eerste 

kwartaal bekend waren.  

 
1. Dit is exclusief cliënten van cliënten met een adres buiten de regio 

2. Dit is exclusief 371 cliënten zonder startdatum die nog niet zijn afgesloten 

 

 

Veel cliënten worden naar het JGT toegeleid via het onderwijs. Daarnaast is van een vrij groot deel 
van de cliënten niet bekend hoe ze bij het JGT aankomen.  

 
Figuur 5 laat zien dat de JGT medewerkers aangeven dat ongeveer de helft van de cliënten volgens 
plan zijn beëindigd. Ruim 30% van de cliënten wordt in overeenstemming voortijdig afgesloten. Het is 
niet helemaal duidelijk hoe dit komt. Wellicht betreft dit ook cliënten die naar de specialistische hulp 
zijn verwezen.     Dit is een aandachtspunt voor de volgende kwartalen. 
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Figuur 3     Aantal trajecten bij JGT’s in Holland Rijnland
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3 3. Zorg zonder verblijf 
3.1 algemeen 

In deze rapportage worden de categorieën aangehouden zoals ze ook door het CBS worden 
gehanteerd. Dit betekent dat er twee soorten van specialistische ondersteuning zijn: zorg zonder 
verblijf en zorg met verblijf. Met specialistische ondersteuning wordt bedoeld dat cliënten er niet 
rechtstreeks naar toe kunnen. Ze hebben een verwijzing nodig van een arts, het JGT of een 
gecertificeerde instelling (b.v. Jeugdbescherming Zuid-West).  
 
Binnen zorg zonder verblijf zijn er drie hoofdvormen: 

 ambulante hulp op locatie aanbieder 

 ambulante hulp in netwerk jeugdige  

 daghulp op locatie aanbieder. 
 
De keuze voor het onderscheid heeft te maken met de transformatie. De nieuwe indeling maakt 
namelijk geen onderscheid naar de oude bloedgroepen: AWBZ, J-GGZ en Jeugd en Opvoedhulp. 
Ambulante hulp op locatie aanbieder kan zodoende zowel een gesprek zijn met een psycholoog, een 
Sociale vaardigheidstraining (SOVA) of een gesprek met de gezinscoach. Kenmerkend voor het type 
zorg is dat het kortdurend (niet meer dan enkele uren per keer) op de locatie van de aanbieder is.  
 
Ambulante hulp in netwerk jeugdige kenmerkt zich door begeleiding van jeugdigen bij hun eigen 
activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld thuis zijn, maar ook op andere locaties. De hulp kan uiteenlopen 
van 1 tot 24 uur per dag. 
 
Daghulp op locatie aanbieder is hulp die plaatsvindt op de locatie van de aanbieder en minimaal een 
dagdeel duurt. Het kan gaan om dagbesteding en dagstructurering, maar ook om multidisciplinaire 
behandeling.  
 
Figuur 6 laat het aantal cliënten zien met een vorm van zorg zonder verblijf. In de volgende 
paragrafen worden de afzonderlijke vormen besproken.  
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Figuur 6     Zorg zonder verblijf: aantal cliënten in zorg en
beëindigd in Holland Rijnland 
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Het aantal cliënten dat in zorg is op 1-4-2015 volgens de zorgaanbieders is zo’n 100 cliënten lager 
dan verwacht op basis van de instroom en uitstroom van het eerste kwartaal. Sommige aanbieders 
geven aan dat ze met terugwerkende kracht cliënten afsluiten, dit betekent dat het aantal afgesloten 
cliënten in kwartaal 1 waarschijnlijk hoger ligt dan hier gerapporteerd (figuur 6).  
 
Er zijn in kwartaal 2 minder jeugdigen gestart met een vorm van zorg zonder verblijf dan in het eerste 
kwartaal. Het aantal cliënten dat werd afgesloten is ongeveer gelijk. Er werden meer cliënten gestart 
dan afgesloten. Dit betekent dat het aantal jeugdigen dat een vorm van zorg zonder verblijf krijgt aan 
het toenemen is.  
 
Figuur 7 laat het totaal aantal cliënten zien dat op enig moment in het kwartaal in zorg is geweest2, 
afgezet tegen het aantal 0-17 jarigen in een gemeenten.  

 

 

 

 

Teylingen en Noordwijkerhout hebben, in vergelijking met de overige gemeenten, veel jeugdigen met 
een vorm van zorg zonder verblijf. In de meeste gemeenten is te zien dat het aantal jeugdigen met 
een vorm van zorg zonder verblijf wat toeneemt tussen kwartaal 1 en kwartaal 2. Dit betekent niet 
per se dat jeugdigen in deze twee gemeenten vaker behoefte hebben aan zorg. Het kan ook zijn dat 
ze in vergelijking met andere gemeenten vaker gebruik maken van de bevoorschotte organisaties en 
minder van de vrijgevestigden. Dit wordt pas duidelijk na het eerste jaar. Verder hebben sommige 
aanbieders, waaronder Childpoint, op dit moment niet de administratieve mogelijkheid om cliënten 
af te sluiten. Met name Noordwijkerhout heeft veel cliënten bij deze aanbieder.  

 

                                       

2 Dit betreft dus cliënten die al in zorg waren op de eerste dag van het kwartaal en cliënten die in 

dat kwartaal gestart zijn.  
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Figuur 8 laat zien dat het JGT vaker de verwijzer wordt van zorg zonder verblijf. Het aandeel cliënten 
dat via een arts is gestart is afgenomen. In het volgende kwartaal moet blijken of dit de 
daadwerkelijke trend is. Dat het aandeel cliënten dat via de JGT's komt stijgt, lijkt een goede 
ontwikkeling. Het is echter wel nodig om na te gaan dat het JGT goed onderscheid blijft maken 
tussen welke ondersteuning ze zelf kunnen leveren en welk deel richting de specialistische hulp 
moet.  

 

 

 Een ruime meerderheid van de cliënten wordt volgens plan afgesloten. Van een substantieel aantal 
afgesloten cliënten is niet bekend waarom de zorgrelatie is afgesloten. Het is daarom nu nog niet 
mogelijk om over deze gegevens een trend aan te duiden (figuur 9). Aangezien het in de toekomst 
van belang wordt om ook na te gaan wat de uitkomst van de hulp is, is het wel wenselijk dat dit soort 
gegevens door alle aanbieders uniform en volledig worden geregistreerd.  
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Figuur 8     Zorg zonder verblijf: verwijzers van gestarte
trajecten
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Figuur 9     Zorg zonder verblijf: reden afsluiting

volgens plan niet volgens plan onbekend



 

14 

kwartalrapportage jeugdhulp Holland Rijnland: kwartaal 2 

3.2 ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder 

 
Ambulante hulp op locatie aanbieder is de categorie hulp waarin verreweg de meeste jeugdigen 
gebruik van maken. Grootste aanbieders binnen deze vorm zijn de GGZ-aanbieders, bijvoorbeeld 
Rivierduinen, waar aan het eind van kwartaal 2 ruim 2.200 cliënten in zorg waren (zie bijlage cliënten 
per aanbieder voor details'. Ook Dyslexiezorg heeft hier een fors aandeel in.  
Ambulante hulp op locatie aanbieder is gestegen in het eerste halfjaar. Wel is de groei in het tweede 
kwartaal minder sterk dan in het eerste kwartaal.  

 

 

Tabel 2 Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder per gemeente in kwartaal 

2 

Gemeente In zorg op 1-4-2015 Gestart in kwartaal Beëindigd in kwartaal 

Alphen aan den Rijn 956 184 115 
Hillegom 140 40 18 
Kaag en Braassem 219 40 24 
Katwijk 542 158 63 
Leiden 854 181 109 
Leiderdorp 204 37 20 
Lisse 156 51 22 
Nieuwkoop 175 41 21 
Noordwijk 131 78 19 
Noordwijkerhout 118 68 14 
Oegstgeest 203 52 18 
Teylingen 332 154 51 
Zoeterwoude 50 11 5 
Holland Rijnland 4080 1095 499 
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Figuur 10     Ambulante hulp op locatie aanbieder
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3.3 ambulante hulp in netwerk jeugdige 

 
1. Prodeba heeft geen gegevens aangeleverd over het aantal cliënten in zorg op 1-4-2015. Dit is geschat door ons op 

basis van de gegevens over het eerste kwartaal. 

 

 

Het aantal jeugdigen met een vorm van hulp in het eigen netwerk dat op enig moment in zorg is, is 
toegenomen. Er is met name een toename van cliënten bij Inzowijs en Prodeba. Deze cliënten komen 
allemaal via de JGT's. Het aantal cliënten bij Cardea nam juist wat af.  
 
Het aantal cliënten dat in zorg is op 1-4-2015 is door de zorgaanbieders hoger opgegeven dan wat 
verwacht was op basis van de in- en uitstroom in het eerste kwartaal. Dit is moeilijk te verklaren.  

 

Tabel 3 Zorg Zonder verblijf : Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 

Gemeente In zorg op 1-4-
2015 

Gestart in kwartaal Beëindigd in kwartaal 

Alphen aan den 
Rijn 135 44 43 
Hillegom 19 9 5 
Kaag en 
Braassem 33 12 11 
Katwijk 108 29 27 
Leiden 188 41 37 
Leiderdorp 36 9 9 
Lisse 26 4 4 
Nieuwkoop 21 14 7 
Noordwijk 27 7 5 
Noordwijkerhout 25 6 7 
Oegstgeest 23 0 2 
Teylingen 52 10 14 
Zoeterwoude 6 0 1 
Holland Rijnland 699 185 172 

0

200

400

600

800

1.000

kw4-14 kw1-15 kw2-15

Figuur 11     Zorg zonder verblijf: jeugdhulp in netwerk jeugdige
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1. Prodeba heeft geen gegevens aangeleverd over het aantal cliënten in zorg op 1-4-2015. Dit is geschat door ons op 

basis van de gegevens over het eerste kwartaal 

 

 

  

3.4 daghulp op locatie aanbieder 

 
 
Ongeveer de helft van de cliënten krijgt daghulp van Cardea. Van de gestarte cliënten komt ongeveer 
60% via de JGT's en 30% via gecertificeerde instellingen. Doordat het aantal gestarte cliënten wat 
hoger ligt dan het aantal afgesloten cliënten, neemt de vraag naar deze vorm van hulp toe in het 
eerste halfjaar. Bij deze zorgvorm geldt dat het aantal cliënten in zorg op 1-4-2015 lager is opgegeven 
dan wat verwacht mocht worden op basis van de in- en uitstroom gegevens. Daardoor lijkt de stijging 
in kwartaal 1 en 2 gelijk in figuur 12, terwijl de stijging op basis van de gestarte en afgesloten 
trajecten eigenlijk hoger zou moeten zijn. Wellicht speelt hier het een rol dat trajecten met 
terugwerkende kracht zijn afgesloten.  

 

Tabel 4 Zorg Zonder verblijf : Daghulp op locatie van de aanbieder 

 

Gemeente In zorg op 1-4-
2015 

Gestart in 
kwartaal 

Beëindigd in 
kwartaal 

Alphen aan den Rijn 90 16 6 
Hillegom 13 7 1 
Kaag en Braassem 15 4 1 
Katwijk 62 10 7 
Leiden 90 11 12 
Leiderdorp 27 4 2 
Lisse 13 1 0 
Nieuwkoop 11 4 0 
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figuur 12     Zorg zonder verblijf: daghulp op locatie aanbieder

aantal gestarte trajecten

aantal beeindigde trajecten

aantal trajecten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Noordwijk 10 2 0 
Noordwijkerhout 12 1 1 
Oegstgeest 4 2 0 
Teylingen 24 3 3 
Zoeterwoude 5 0 0 
Holland Rijnland 376 65 33 
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4 Zorg met verblijf 
4.1 algemeen 

Zorg met verblijf betreft de twee vorm van specialistische ondersteuning. Het betreft hier alle 
vormen van zorg waarbij overnacht wordt. Dit betekent dat het uiteenloopt tussen af en toe een 
weekend logeren om het gezin te ontlasten tot jeugdigen die gedwongen worden opgenomen. 
Binnen de zorg met verblijf zijn vier hoofdvormen te onderscheiden.  

 Pleegzorg, oftewel jeugdigen die verblijven in een pleeggezin. Het gaat hier zowel om 
permanent verblijf als vakantie-/weekendopvang 

 Gezinsgericht verblijf betreft alle vormen van verblijf die de gezinssituatie benaderen. Het 
kan gaan om zorgboerderijen en logeerhuizen, maar ook om gezinshuizen. 

 Gesloten plaatsing. Dit betreft jeugdigen die gedwongen zijn opgenomen met een 
machtiging gesloten jeugdzorg of een machtiging BOPZ. Dit betreft bijvoorbeeld jongeren die 
zijn opgenomen in Schakenbosch. 

 Overig verblijf. Dit betreft verblijf dat niet in de bovenstaande categorieën valt.  
 
Figuur 13 laat zien dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een vorm van zorg met verblijf 
ongeveer gelijk blijft in het eerste halfjaar van 2015. 
  

 

 

Figuur 14 laat zien dat in vergelijking met zorg zonder verblijf, maar weinig jeugdigen gebruik maken 
van zorg met verblijf. In Leiden en Alphen a/d Rijn is dit ongeveer 1 op de 100, in Oegstgeest zelfs 
maar 1 op de 1.000. Bij zorg met verblijf is soms de locatie van de jeugdige bepalend en niet waar de 
jeugdige vandaan komt. Dan wordt bijvoorbeeld de gemeente waar de jeugdige in een pleeggezin 
verblijft opgegeven en niet de plek waar de jeugdige oorspronkelijk vandaan komt. Dit maakt het wat 
lastig om te bepalen wat precies de behoefte is per gemeente.   
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Figuur 13     Zorg met verblijf: totaal aantal clienten in zorg en
beëindigd per kwartaal
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In kwartaal 2 was beter in beeld wie de verwijzers waren naar zorg met verblijf dan in het eerste 
kwartaal. Het aandeel trajecten via een arts is afgenomen. 
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Figuur 14     Zorg met verblijf: aantal jeugdigen in zorg
per kwartaal
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Figuur 15     Zorg met verblijf: verwijzers gestarte trajecten

via arts via jgt via gecertificeerde instelling onbekend
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In vergelijking met zorg zonder verblijf is beter geregistreerd hoe cliënten zijn afgesloten. wat opvalt 
is dat er relatief veel trajecten niet volgens plan zijn beëindigd. Het is iets om te volgen en na te gaan 
voor het volgende kwartaal.  

 

4.2 pleegzorg 

 
Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van pleegzorg is vrij stabiel in het eerste halfjaar, er is een 
kleine stijging. Bijna alle jeugdigen zijn in zorg bij pleegouders van Horizon. Een klein gedeelte 
ongeveer 10% bij pleegouders van Jeugdformaat, of andere aanbieders.  

 

Tabel 5 Zorg Met verblijf : Pleegzorg 

Gemeente In zorg 
op 1-4-
2015 

Gestart in 
kwartaal 

Beëindigd in 
kwartaal 

Alphen aan den 
Rijn 91 4 3 
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Figuur 16     Zorg met verblijf: reden beëindiging zorg

volgens plan niet volgens plan onbekend
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Figuur 17     Zorg met verblijf: pleegzorg

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Hillegom 12 3 2 
Kaag en 
Braassem 12 1 1 
Katwijk 44 1 3 
Leiden 84 8 8 
Leiderdorp 16 0 0 
Lisse 7 1 0 
Nieuwkoop 18 4 0 
Noordwijk 6 0 0 
Noordwijkerhout 8 1 0 
Oegstgeest 3 0 0 
Teylingen 12 0 0 
Zoeterwoude 5 1 0 
Holland Rijnland 318 24 17 
 

4.3 gezinsgericht 

 
In totaal hebben zo'n 80 jeugdigen in Holland Rijnland een vorm van gezinsgericht verblijf ontvangen 
in het tweede kwartaal. De instroom en uitstroom zijn nagenoeg gelijk, dus de verwachting is dat de 
vraag naar deze vorm van zorg stabiel blijft. Deze vorm van zorg wordt nagenoeg uitsluitend 
aangeboden door de instellingen jeugd & opvoedhulp. Daarnaast zijn er enkele jeugdigen bij Gemiva 
in zorg. De instroom komt vanuit de JGT's en gecertificeerde instellingen. 

 

Tabel 6 Zorg Met verblijf : Gezinsgericht 

 

Gemeente In zorg 
op 1-4-
2015 

Gestart 
in 

kwartaal 

Beëindigd 
in 

kwartaal 

Alphen aan den 
Rijn 

30 1 1 

Hillegom 3 1 1 
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Figuur 18     Zorg met verblijf: gezinsgericht 

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Kaag en 
Braassem 

4 3 - 

Katwijk - 1 - 

Leiden 22 1 4 

Leiderdorp 4 - - 

Lisse 1 1 1 

Nieuwkoop 6 - 3 

Noordwijk - - - 

Noordwijkerhout 2 - - 

Oegstgeest - - - 

Teylingen 9 1 - 

Zoeterwoude - - - 

Holland Rijnland 81 9 10 

 

 

4.4 gesloten plaatsing 

 

 

Het aantal jeugdigen dat gesloten is geplaatst is nagenoeg gelijk gebleven. Het betreft slechts hele 
kleine aantallen. Het betreft echter wel een zere dure vorm van zorg, dus kleine veranderingen zijn 
wel bepalend voor het budget. 

 

Tabel 7 Zorg Met verblijf : Gesloten plaatsing 

 

Gemeente In zorg 
1-4-2015 

Gestart 
in 

kwartaal 

Beëindigd 
in 

kwartaal 

Dagen 
gerealiseerd 

Alphen aan den 
Rijn 2 2 1 

194 

Hillegom 0 0 0 - 
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Figuur 19     Zorg met verblijf: gesloten plaatsing

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Kaag en 
Braassem 0 1 0 

40 

Katwijk 3 1 1 283 

Leiden 7 2 0 600 

Leiderdorp 0 1 0 - 

Lisse 1 0 0 91 

Nieuwkoop 1 0 0 - 

Noordwijk 3 0 2 210 

Noordwijkerhout 1 1 0 123 

Oegstgeest 2 0 0 182 

Teylingen 8 3 4 659 

Zoeterwoude 0 0 0 - 

Holland Rijnland 28 11 8 2.382 

 

  

4.5 overig verblijf 

 
Zowel de instroom als de uitstroom zijn over beide kwartalen vrij stabiel. Wel hebben de 
zorgaanbieders voor de start van kwartaal 2 minder cliënten opgegeven, dan mocht worden 
verwacht op basis van de in- en uitstroom in kwartaal 1. Wellicht zijn een aantal cliënten met 
terugwerkende kracht afgesloten. 
 
Overig verblijf vindt zowel bij instellingen jeugd & opvoedhulp, ggz als zorgaanbieders die zich richten 
op jeugdigen met een beperking plaats. Zo'n 40% van de instroom komt via artsen -  met name 
richting de ggz-aanbieders -, 40% via gecertificeerde instellingen en 20% via het JGT.  

 

Gemeente In zorg 
1-4-2015 

Gestart 
in 

kwartaal 

Beëindigd 
in 

kwartaal 

Alphen aan den 
Rijn 

76 8 10 

Hillegom 8 4 - 
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Figuur 20     Zorg met verblijf: overig

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Kaag en 
Braassem 

6 5 2 

Katwijk 36 7 3 

Leiden 59 15 14 

Leiderdorp 16 3 2 

Lisse 15 3 4 

Nieuwkoop 14 2 1 

Noordwijk 8 1 - 

Noordwijkerhout 6 2 2 

Oegstgeest 1 1 - 

Teylingen 5 3 1 

Zoeterwoude 1 - - 

Holland Rijnland 251 54 39 
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5 Jeugdbescherming en 
jeugdreclassering, AMHK-
Veilig Thuis 
5.1 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 

 
 

1. Dit is exclusief de cliënten van Leger des Heils 

 
Het aantal jeugdigen in de jeugdbescherming is afgenomen tussen kwartaal 1 en kwartaal 2. Het 
aantal preventieve cliënten nam tijdens kwartaal 2 toe van 33 naar 51 cliënten. Hiervan waren er 31 
al in zorg in kwartaal 1 en zijn er 20 nieuw gestart.  Aan het eind van kwartaal waren er nog 23 
jeugdigen in zorg.  

 

Tabel 9 Aantal jeugdigen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering aan het eind 

van kwartaal 2  

 OTS Voogdij Jeugdreclassering 

Alphen aan den Rijn 131 64 40 

Hillegom 15 7 4 

Kaag en Braassem 26 6 4 

Katwijk 57 18 23 

Leiden 109 25 46 

Leiderdorp 19 2 5 

Lisse 13 7 4 
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Figuur 21     Aantal cliënten in zorg aan het einde van
het kwartaal
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Nieuwkoop 24 10 3 

Noordwijk 16 9 5 

Noordwijkerhout 9 2 0 

Oegstgeest 11 1 3 

Teylingen 12 13 7 

Zoeterwoude 0 2 0 

Holland Rijnland 442 166 144 

1. Dit is exclusief de cliënten van Leger des Heils 

 

5.2 AMHK-Veilig Thuis 

 

 
Bron: AMHK-Veilig Thuis 

 

Er zijn 105 meldingen huiselijk geweld gedaan in het eerste halfjaar van 2015. De helft van deze 
meldingen komt van de politie3. De aanleiding is in zo’n 60% van de gevallen partnergeweld, in zo’n 
10% van de gevallen betreft het kindermishandeling1.  Het is - buiten de cliënten waar 
kindermishandeling is gemeld - niet zeker of er altijd jeugdigen bij betrokken zijn. Daarnaast zijn er 
bijna 1.500 adviezen uitgebracht in de regio Hollands Midden. De aanleiding om contact op te nemen 
betrof hier in ruim 90% van de gevallen kindermishandeling. Degene die contact opneemt is vaak een 
professional, maar van de helft van de degene die advies zoekt is de hoedanigheid niet bekend.   
Het AMHK-Veilig thuis werkt aan een betere samenwerking met de JGT’s en SWT’s, zodat de 
vervolgcliënten beter verlopen (bron: overzicht stand van zaken Veilig Thuis (jeugdigen) t/m mei 
2015).    

 

                                       

3 De uitsplitsingen zijn alleen voor de hele regio Hollands Midden beschikbaar en betreffen 

daarom een schatting voor de regio Holland Rijnland. 
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Figuur 22     Aantal meldingen Huiselijk geweld in het eerste 
halfjaar
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5.3 jeugdbeschermingstafel 

Sinds januari 2015 is de jeugdbeschermingstafel (JBT) Holland Rijnland actief. Ouders en kinderen 
vanaf 12 jaar nemen deel aan dit overleg zodat kan worden bepaald met de aanwezige hulpverleners 
of alle mogelijkheden binnen het vrijwillig kader zijn benut. Indien dat het geval is doet de Raad voor 
de Kinderbescherming onderzoek: Er wordt bekeken of er gronden zijn die een eventuele 
kinderbeschermingsmaatregel rechtvaardigen en welke vorm van hulp nodig is voor de kinderen 
(en/of ouders).  
Hulpverleners worden middels inbreng aan de JBT “gedwongen” concreet te maken welke zorgen er 
daadwerkelijk zijn en op welke wijze de ontwikkeling/veiligheid van kinderen daardoor in het geding 
is. Aan de JBT krijgen ouders spreektijd en kunnen zij kenbaar maken of zij het eens zijn met de 
melding. De afgelopen maanden hebben we veel gezinnen gezien die onderdeel zijn van een 
zogenaamde vechtscheiding. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding, omdat we aan de JBT 
escalaties willen voorkomen die extra beschadigend zijn voor de gezinnen. Indien nodig wordt een 
tafel opgesplitst.  
 
Voor de vaste deelnemers aan de JBT verloopt de JBT vooralsnog goed d.w.z. dat ouders en kinderen 
de ruimte krijgen hun verhaal te doen, ouders meegenomen worden in het besluit zodat het zoveel 
mogelijk een gedragen in plaats van een opgelegd besluit wordt, melders weten de JBT steeds beter 
te vinden.  
 
De meeste tafels leiden momenteel nog tot een raadsonderzoek. Dit komt met name omdat de 
meeste casussen langlopende casussen zijn waar al enkele jaren hulpverlening bij was. De melders 
zijn vaak de JGT’s. Vaak wordt ter tafel al bekeken of er mogelijkheden zijn om nu al preventieve 
jeugdbescherming tijdens het lopende raadsonderzoek in te zetten. Gemiddeld duurt het onderzoek 
4-6 weken. De bevindingen van de jeugdbeschermer die aan het gezin gekoppeld is, kunnen 
meegenomen worden in het raadsonderzoek. Ook bij de Raad voor de Kinderbescherming worden 
mogelijkheden voor een netwerkberaad bekeken. Van het moment dat het raadsonderzoek is 
afgerond tot aan het moment dat de zaak op zitting komt is de jeugdbeschermer in het kader van 
preventieve jeugdbescherming nog steeds actief.  
 
Drie keer is de tafel elders gehouden in Leiderdorp (vanwege veiligheid), Alphen aan den Rijn (bij 
Horizon op verzoek melder) en Katwijk (vanwege beperking gezin). 
 
Aandachtspunten voor het tweede helft 2015 en 2016: 

 Er is (nog) geen tijd geweest om de JGT’s te bezoeken en voorlichting te geven. Dit moet 
verder vorm krijgen 

 De JBT heeft het erg druk: er komen veel verzoeken binnen. Deze continue instroom vraagt 
om meer uren voor de voorzitter en secretaris in 2016. 

 De locatie in het Veiligheidshuis is niet optimaal. Er wordt gezocht naar een alternatief. 

 Aan alle melders is een tussenevaluatie gestuurd. De bevindingen worden opgenomen in de 
rapportage Q3. De eerste reacties zijn positief. 
 

In de bijlage 'jeugdbeschermingstafel' kunt u de cijfers vinden. 
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6 Budgetuitputting regionale 
jeugdhulp 
6.1 budgetuitputting per gemeente 

 
Figuur 14 laat zien dat twee gemeenten in de eerste twee kwartalen meer dan 50% van de begrote 
kosten al gemaakt hebben volgens de opgave van de zorgaanbieders. De kosten zijn in kwartaal 2 
over het algemeen niet groter dan in kwartaal 1.  

 

6.2 budgetuitputting per perceel 

Tabel 11 Budgetuitputting per perceel 
  Begroot Kosten Q1 en 

Q2 percelen 
1tm 7 

Resterend Budgetuitputting 

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd IV3: F683 

Perceel 3 
Kinderbeschermingsmaatregelen en 
jeugdreclassering 

€ 8.219.351 € 2.728.980 € 5.490.371 33% 

AMHK - Veilig Thuis 
€ 1.956.733 € 978.367 € 978.367 50% 
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Jeugdbeschermingstafel 

€ 80.000 € 40.000 € 40.000 50% 

     

Individuele voorzieningen Natura Jeugd IV3: F682  

Perceel 1 Jeugd- en opvoedhulp 

€ 25.181.470 € 13.288.387 € 11.893.084 53% 

Perceel 2 Gesloten jeugdzorg 
(JeugdzorgPlus) 

€ 3.729.179 € 1.454.788 € 2.274.391 39% 

Perceel 4 EED (dyslexie) 

€ 2.144.190 € 1.138.513 € 1.005.677 53% 

Perceel 5 Basis GGZ 
€ 13.041.670 € 894.365 € 12.147.305 7% 

Perceel 6 Specialistische GGZ 

€ 15.237.309 € 11.375.699 € 3.861.610 75% 

Perceel 7 Verstandelijk beperkten zorg 

€ 8.079.139 € 4.296.169 € 3.782.970 53% 

Zittend Vervoer 
€ 230.669 € 73.851 € 156.818 32% 

Onvoorzien regionaal 
€ 1.168.338 € 0 € 1.168.338 0% 

      

Totaal regionale Jeugdhulp 

€ 79.068.048 € 36.373.179 € 42.694.869 46% 

 

Op basis van tabel 11 zou kunnen worden geconcludeerd dat de uitgaven op schema liggen. Het is 
echter belangrijk om te realiseren dat nog niet alle kosten die gemaakt zijn voor kwartaal 2 ook al 
bekend zijn. Verder betreft dit de opgaven van aanbieders, niet hun definitieve afrekening. 
Het is ook belangrijk om te zien dat perceel 1 wel al over de 50% gemaakte kosten zit. Dit is een 
perceel waarin ook de meeste kosten in zijn begroot. Voor de ggz geldt dat als de percelen 5 en 6 
samen worden genomen de budgetuitputting hier ongeveer op 43% zit.   

 

6.3 regionale uitvoeringskosten 

Tabel 2 regionale uitvoeringskosten 
Regionale 
uitvoeringskosten 

Begroot 
excl. 
BTW 

Kosten Q1 + 
Q2 incl. 
verplichting 
(excl. BTW) 

Resterend Budgetuit-
putting 

BTW Q1 + Q2 

TWO 
Salarissen/detacheringen 

 €               
485.807  

 €            214.784   €    271.023  44,21%  €             39.993  

TWO Uitvoering 
(incidenteel)/Overige 

 €                       
-    

 €              23.360   €     -23.360    €              4.615  

        

S71 Inkoop  €                
85.050  

 €              23.306   €      61.744  27,40%  €              4.894  

S71 Juridische zaken  €               
105.000  

 €              11.424   €      93.576  10,88%  €              2.399  

S71 Financien  €               
349.450  

 €              60.143   €    289.307  17,21%  €             12.630  
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S71 Servicedesk  €                
38.500  

 €              23.953   €      14.548  62,21%  €              5.030  

S71 Management  €                
11.250  

 €                1.163   €      10.088  10,33%  €                 244  

S71 ICT ondersteuning  €                       
-    

 €              44.063   €     -44.063    €              9.253  

        

Totaal  €            
1.075.057  

 €            402.196   €    672.861  37,41%  €        79.059  

 

Binnen de regionale uitvoeringskosten is een onderscheid te maken in salariskosten en 
uitvoeringskosten die de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) maakt en 
de kosten die Servicepunt 71 (SP71) maakt voor de aan hen door middel van de DVO opgedragen 
taken. Het beeld van de uitgaven is een vervolg op de cijfers uit kwartaalrapportage 1. De prognose 
voor de kosten aan salarissen/detachering is dat gedurende het jaar 2015 het gehele budget gebuikt 
gaat worden. Gelet op de hoge werkdruk binnen de TWO wordt overwogen de bezetting tijdelijk uit 
te breiden. Er zijn door de TWO incidentele kosten gemaakt voor de organisatie van bijeenkomsten 
met gemeenten en zorgaanbieders, de vergoeding voor de kwartiermaker JGT en extern advies. 
 
De kosten die SP71 maakt voor de uitvoering van de ondersteunende taken blijft sterk achter. De 
realisatie op post Inkoop zijn voor kwartaal 1 en kwartaal 2 beperkt gebleken. Voor kwartaal 3 en 
kwartaal 4 zal dit beeld veranderen omdat in kwartaal 3 de contractering 2016 gaat plaatsvinden en 
in kwartaal een start wordt gemaakt met de inkoopprocedure voor 2017 en verder. Ook vindt vanaf 
kwartaal 3 een intensievere inzet op het financieel-contractmanagent plaats. Dit 
begrotingsonderdeel zal naar verwachting voldoende dekking bieden voor de vraag gedurende 2015. 
De vraag om juridische ondersteuning is minder dan begroot en zal daarom ruim binnen de begroting 
blijven.  
 
Met betrekking tot de post Financiën wordt opgemerkt dat in kwartaal 4 de eindafrekening met de 
zorgaanbieders wordt opgesteld. Daar is een groot aantal uren mee gemoeid. In grote lijn blijft de 
inzet echter achter bij de begroting. Dat zelfde geldt voor de begeleiding van het management van 
SP71. De goede werkrelatie tussen de TWO en SP71 vergt weinig managementsturing. De 
servicedesk wordt goed benut. Dit heeft geleid tot een wat hogere bezetting van deze desk. Elders in 
deze rapportage staan daar gegevens over opgenomen. In 2015 zijn incidentele kosten gemaakt voor 
de ICT ondersteuning. Dat had te maken met het inrichten van de financiële administratie en de 
ontsluiting van de systemen van SP71 voor de TWO. Deze kosten zijn op onderdeel verwerkt in 
bovenstaand overzicht. In kwartaal 4 gaan nog kosten volgen voor het ontsluiten van het GGK en 
andere onderdelen uit de opdracht aan de Werkgroep informatiemanagement Jeugdhulp. Overall is 
het beeld dat de uitvoeringskosten voor de bemensing en organisatie van de TWO tenminste volledig 
benut gaat worden, maar dat de uitvoering van de DVO met SP71 ruim binnen de begroting blijft. In 
de kwartaalrapportage 3 wordt op de gevolgen hiervan nader ingegaan. 

 

6.4 Servicedesk Jeugdhulp 

In het eerste kwartaal zijn er 112 vragen gesteld de Servicedesk. In het tweede kwartaal waren er dat 
96. De meeste vragen betroffen financiën. Daarnaast waren er vragen over het Inkoop- en 
Contractmanagement en Holland Rijnland (inhoudelijk). Zorgaanbieders hebben de meeste vragen 
gesteld.  
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6 
 

Budgetuitputting PGB's 
Tabel 13 laat gegevens zien over de PGB's. Deze gegevens zijn aangeleverd door de verschillende gemeenten. Op basis van deze gegevens blijft het lastig op 
vast te stellen hoe het op dit moment staat met de PGB's en wat de ontwikkelingen zijn. De TWO gaat daarom samen met een aantal deskundigen op dit 
gebied kijken, welke vragen er bij gemeenten zijn rond de PGB's, welke informatie er nodig is om deze vragen te beantwoorden en of het mogelijk is om aan 
deze informatie te komen.  

 

Tabel 13 gegevens over PGB's 
gemeente Totaalbedrag 

uitbetalingen 
door Svb - 
declaraties Q2 

Totaalbedrag 
besteed/vera
ntwoord - 
totaal (kolom 
M - Svb-
bestand) 

Budget beschikt 
(kolom N - Svb-
bestand) 

Budget saldo (kolom 
O - Svb-bestand) 

Gemiddelde 
percentage 
resterend 
budget Pbg  
 

Aantal 
cliënten 
begin 
kwartaal 
(peildatum 1-
4-2015) 

Aantal 
cliënten 
einde 
kwartaal 
(peildatum 
30-6-2015) 

Aantal 
cliënten in 
het 
kwartaal 
(1-4-2015 
tm 30-6-
2015) 

Aantal 
cliënten 
met 100% 
resterend 
budget 

nieuwkoop  €                                                           
489.891  

 €                                                                                   
90.661  

?                                       
346.142  

70,65% 48 44 48 7 

Alphen  €                                                           
682.082  

 €                                                                                 
768.441  

2.281.693  €                                    
1.513.251  

66,32% 133 139 144 onb 

Hillegom  €                                                             
65.838  

 €                                                                                 
145.066  

382.926  €                                        
237.860  

55,54% 29 27 29 4 

Kaag en 
Braassem 

 €                                                           
198.560  

 547.661  €                                        
349.101  

36% 43 43 43 2 

Katwijk    €                                                                                 
423.086  

      87  
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Leiden  €                                                           
147.880  

 €                                                                                 
481.120  

1.552.228  €                                     
1.060.632  

68,33% 146 130 150 19 

Leiderdorp  €                                                           
454.182  

 €                                                                                                  
558.347,53  

1.464.816  € 906.468,25  40,46% 43 49 49 9 

Lisse  €                                                             
34.682  

 €                                                                                   
69.462  

226.566  €                                        
157.105  

62,42% 25 20 27 6 

nieuwkoop  €                                                           
489.891  

 €                                                                                   
90.661  

   €                                        
346.142  

70,65% 48 44  7 

Noordwijk  €                                                             
93.966  

 €                                                                                 
170.607  

 €                                            
426.380  

 €                                        
255.773  

 40 36 42 8 

Noordwijkerhout  €                                                             
35.108  

 €                                                                                   
62.336  

 €                                            
182.700  

 €                                        
120.364  

64,01% 18 15 19 4 

Oegstgeest  €                                                           
309.228  

 €                                                                                 
309.228  

650.780  €                                        
341.553  

52,48% 44 44 44 3 

Teylingen  €                                                           
131.768  

 €                                                                                 
273.735  

863.900  €                                        
590.166  

68,35% 71 61 71 15 

Zoeterwoude  €                                                             
79.979  

 €                                                                                   
79.979  

137.152  €                                          
57.173  

41,69% 8 8 8 0 
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7 Bijlage Cliënten per aanbieder 

 ambulante hulp 
op locatie 
aanbieder 

ambulante hulp 
in netwerk 

daghulp op 
locatie 

aanbieder 

pleegzorg gezinsgericht 
verblijf 

gesloten 
plaatsing 

overig verblijf 

 einde 
kw1 

einde 
kw2 

einde 
kw1 

einde 
kw2 

einde 
kw1 

einde 
kw2 

einde 
kw1 

einde 
kw2 

einde 
kw1 

einde 
kw2 

einde 
kw1 

einde 
kw2 

einde 
kw1 

einde 
kw2 

2play 3 3             

cardea 171 179 422 414 216 239 1 1 43 44   49 48 

centraal nederland 35 45             

ChildPoint 338 366             

curium 767 841           97 106 

de buitenwereld     27 29         

de Jutters 105 113 1 2           

de waag 51 59             

driestar educatief 13 14             

gemiva 35 42   47 51 1 1 4 5     

Heerenloo 17 17 5 9 36 37       14 14 

Het Raamwerk   3 4 8 10         

horizon 14 16 29 33   287 294 25 24 23 25 38 43 

Inzowijs   115 162           

ipse de bruggen   63 70 41 42       25 24 

jeugdbescherming 
west 

              

Jeugdformaat   2 2   23 23 9 9 2 3 1 1 

leestalent 14 15             

Mentaal Beter 23 22             

onderwijsadvies 512 552             

Parnassia Groep 77 76           7 10 
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Pluryn           3 3 10 11 

Prodeba   129 152           

RID 19 18             

Rivierduinen 2198 2268             

SGJ       2 3       

Stek Jeugdhulp 8 4 13 10 1 0       10 9 

virenze 257 267             

William Schrikker       4 3       

 

 Clienten van 2play zijn door aanbieder geschaard onder ambulante hulp op locatie aanbieder. Maar horen vanwege de aard van de 

hulp wellicht beter bij daghulp op locatie aanbieder. 

 Bij Childpoint zijn dubbelingen uit kwartaal 1 verrekend 
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Bijlage Jeugdbeschermingstafel 1 januari 2015 

tot en met 31 juli 2015 

 
Verzoek tot onderzoek (VTO) 
Als het niet goed gaat in een gezin, probeert de vrijwillige hulpverlening eerst de situatie op te 
lossen. Lukt dit niet kan hulp worden gezocht bij de Raad voor de Kinderbescherming middels een 
verzoek tot onderzoek. Dat is een verzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming om naar de 
gezinssituatie te kijken. Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp is de toeleiding naar de Raad voor 
de Kinderbescherming gewijzigd. In de regio Holland Rijnland werken we met de 
Jeugdbeschermingstafel (JBT). Voordat het VTO aan de Raad voor de Kinderbescherming wordt 
gestuurd wordt deze aan de JBT besproken met de ouders (en kinderen van 12 jaar of ouder) en de 
melder.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van het aantal verzoeken en de aard van de verzoeken. 
 

Gevraagd door de melder Aantal 

G&O   (gezag en omgang)   2 

GBM   (gezag beëindigende maatregel)    6 

GBM en VTO ongeboren kind 1 

VSM     (verderstrekkende maatregel) 8 

VTH     (verzoek tot hulpverlening) 10 

VTH/G&O  1 

VTO     (verzoek tot onderzoek) 4 

VTO en G&O       1 

VTO en herstel ouderlijk gezag   2 

VTO/GBM  1 

VTO/KB   46 

Totaal 82 

 
Gemeenten 
Het VTO wordt aan de JBT besproken. In sommige uitzonderlijke gevallen worden ook kinderen van 
wie de gezag hebbende ouder in een van de gemeenten in Holland Rijnland woont besproken. Dit 
heeft verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld het kind woont wel in een Holland Rijnland gemeente 
maar de gezag hebbende ouder niet, het kind woont tijdelijk bij pleegouders enz.  
Hieronder vindt u het overzicht van de aantallen per gemeente. 
 

Gemeenten: Aantal: 

Alphen aan den Rijn      15 

Bodegraven       1 

Boskoop  3 

Geheim   2 

Hazerswoude dorp         2 

Hazerswoude Rijndijk     1 

Hillegom        2 

Katwijk  11 

Leiden   15 

Leiden/Lelystad  1 
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Leiderdorp       2 

Leimuiden        2 

Nieuwveen        2 

Noordwijk        2 

Noordwijkerhout  1 

Oegstgeest       2 

Rijnsburg        1 

Roelofarendsveen         2 

Ter Aar  2 

Teylingen        5 

Valkenburg       1 

Voorschoten (Haaglanden)         4 

Zoeterwoude      1 

Overig   1 

Koudekerk a/d Rijn       1 

Totaal: 82 

 
Melders: 
De gemeenten in Holland Rijnland hebben de jeugd en gezinsteams (JGT) gemandateerd namens hen 
te kunnen melden aan de JBT. Hiernaast zijn de gecertificeerde instellingen (GI’s) van rechtswege 
bevoegd te melden. Overige organisaties zullen op grond van de Wet op de meldcode een meldingen 
doen bij Vellig Thuis. 
 
Hieronder vindt u het overzicht van de aantallen per melder. 
 

Melders: Aantal: 

BJZ      1 

Cardea   1 

Jeugdbescherming West  17 

Jeugd- en gezinsteam     19 

Jeugd- en gezinsteam/Cardea       2 

Leger des Heils  3 

Nidos    1 

Raad voor de Kinderbescherming 19 

Veilig Thuis     18 

William Schrikker Groep 3 

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond    1 

Totaal 85 

 
Dwang of Drang 
Als tijdens het gesprek aan de JBT blijkt dat ouder(s) en kind(eren) mee wil werken aan de 
hulpverlening maar het niet duidelijk is of dit genoeg helpt, kan niet-vrijblijvende hulpverlening door 
een Jeugdbeschermer van een GI worden ingezet. Dit is drang.  
 
Als tijdens het gesprek aan de JBT blijkt dat de situatie kan verbeteren, wordt het VTO naar de Raad 
voor de Kinderbescherming gestuurd. De Raad voor de Kinderbescherming zal een onderzoek starten 
en indien noodzakelijk de rechter om een beschermingsmaatregel vragen. Dit is dwang.   
 
Hieronder vindt u het overzicht van de aantallen dwang of drang. 
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Uitkomst JBT Dwang of Drang Aantal: 

Drang JB west    8 

Drang JGT Cardea         1 

Drang Leger des Heils    1 

Dwang JB west   17 

Dwang Nidos      1 

Dwang WSG        6 

Preventieve dwang JB west        3 

Overig   4 

Preventieve dwang Leger des Heils        1 

Totaal: 42 

 
Leeftijd: 
 
Kinderen van 12 jaar en ouder (mits deze hiertoe in staat is) worden door de voorzitter uitgenodigd 
om aan de JBT deel te nemen. De melding aan de JBT kan zowel over kinderen jonger dan 12 jaar zijn 
als ouder dan 1 jaar.  
Hieronder vindt u een overzicht van het aantal kinderen dat aan de JBT is besproken.  
 

Leeftijd kinderen tijdens melding: Aantal: 

0-11 67 

12-18 44 

Ongeboren        3 

Totaal: 114 
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