
Noordwijkerhout
In deze bijlage vindt u de gegevens over Noordwijkerhout zoals aangeleverd door de zorgaanbieders.

Eventuele opvallendheden voor de gemeente zijn aangegeven. U kunt in de kwartaalrapportage van

Holland Rijnland de definities en uitleg van de verschillende vormen van zorg vinden.

zorg zonder verblijf
In Noordwijkerhout stijgt het aantal jeugdigen dat ambulante hulp op locatie aanbieder krijgt. Die

stijging was er vooral in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal is de toename kleiner. Het aantal

jeugdigen met ambulante hulp in het eigen netwerk nam af. Dit gaat echter maar om kleine

aantallen.

In het eerste kwartaal was bij veel gestarte trajecten nog niet bekend wie de verwijzer was. In het

tweede kwartaal is te zien dat een groot gedeelte van de clienten zijn verwezen door het JGT.
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Figuur 1 Ambulante hulp op locatie
aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 2 Ambulante hulp in netwerk
jeugdige

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal



Zorg met verblijf
Zorg met verblijf blijft ongeveer gelijk. Het gaat echter om kleine aantallen.
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Figuur 3 daghulp op locatie aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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kwartaal 2

figuur 5 aandeel verwijzers zorg
zonder verblijf

arts jgt gecertificieerde instelling onbekend



Aanbieders specialistische hulp actief in Noordwijkerhout
In vergelijking met andere gemeenten zijn er vrij veel jeugdigen in zorg bij Childpoint. De daling van

het aantal clienten dat ambulante hulp krijgt in het eigen netwerk komt doordat er veel clienten zijn

afgesloten bij Cardea. Bij Inzowijs kwamen er juist nieuwe clienten bij.

Tabel 1 aantal clienten per aanbieder aan het begin en eind van kwartaal 2 (alleen vier grootste

zorgvormen)

ambulante
hulp op
locatie

ambulante
hulp in
netwerk
jeugdige

Daghulp op
locatie
aanbieder pleegzorg Overig verblijf

begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind

2play

cardea 1 3 17 10 10 9 1 1

centraal
nederland 1

ChildPoint 60 65

curium 24 27 2 2

de buitenwereld

de Jutters 1 1

de waag 4 5

driestar educatief

gemiva

Heerenloo 1 1 1 1 1

Het Raamwerk 1 1 2

horizon 6 7 1 1

Inzowijs 3 7

ipse de bruggen 1 1

jeugdbescherming
west
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figuur 4 zorg met verblijf, aantal
clienten op laatste dag kwartaal in

zorg

gezinsgericht gesloten plaatsing pleegzorg overig verblijf



Jeugdformaat 2 2

leestalent

Mentaal Beter 1

onderwijsadvies 17 21

Parnassia Groep 7 6

Pluryn

Prodeba 4 4

Rivierduinen 57 62

SGJ

Stek Jeugdhulp

virenze 2 2

William Schrikker

Eindtotaal 173 195 24 22 12 12 8 9 6 6



Oegstgeest
In deze bijlage vindt u de gegevens over Oegstgeest zoals aangeleverd door de zorgaanbieders.

Eventuele opvallendheden voor de gemeente zijn aangegeven. U kunt in de kwartaalrapportage van

Holland Rijnland de definities en uitleg van de verschillende vormen van zorg vinden.

zorg zonder verblijf
In Oegstgeest stijgt het aantal jeugdigen dat ambulante hulp op locatie aanbieder krijgt. Die stijging

was er vooral in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal is de toename kleiner.

In het eerste kwartaal was bij veel gestarte trajecten nog niet bekend wie de verwijzer was. In het

tweede kwartaal is te zien dat een groot gedeelte van de clienten zijn verwezen door het JGT.
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Figuur 1 Ambulante hulp op locatie
aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 2 Ambulante hulp in netwerk
jeugdige

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal



Zorg met verblijf
Er zijn zeer weinig jeugdigen uit Oegstgeest met een vorm van zorg met verblijf.
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Figuur 3 daghulp op locatie aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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kwartaal 1

kwartaal 2

figuur 5 aandeel verwijzers zorg
zonder verblijf

arts jgt gecertificieerde instelling onbekend



Aanbieders specialistische hulp actief in Oegstgeest
In vergelijking met andere gemeenten zijn er vrij veel jeugdigen in zorg bij Virenze. Bij deze aanbieder

nam het aantal clienten verhoudingsgewijs ook het meest toe in kwartaal 2.

Tabel 1 aantal clienten per aanbieder aan het begin en eind van kwartaal 2 (alleen vier grootste

zorgvormen)

ambulante
hulp op
locatie

ambulante
hulp in
netwerk
jeugdige

Daghulp op
locatie
aanbieder pleegzorg Overig verblijf

begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind

2play

cardea 5 6 14 16 4 5

centraal
nederland

ChildPoint 27 29

curium 48 53 1

de buitenwereld 1

de Jutters 5 5

de waag 3 4

driestar educatief

gemiva

Heerenloo 1 1

horizon 3 3

Inzowijs 4 6

ipse de bruggen 1 1

Jeugdformaat

leestalent

onderwijsadvies 23 22

Parnassia Groep 2 3

Pluryn
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figuur 4 zorg met verblijf, aantal
clienten op laatste dag kwartaal in

zorg

gezinsgericht gesloten plaatsing pleegzorg overig verblijf



Prodeba 4 3

Rivierduinen 86 83

SGJ

Stek Jeugdhulp

virenze 34 40

William Schrikker

Eindtotaal 234 246 22 25 4 6 3 3 1 2



Teylingen
In deze bijlage vindt u de gegevens over Teylingen zoals aangeleverd door de zorgaanbieders.

Eventuele opvallendheden voor de gemeente zijn aangegeven. U kunt in de kwartaalrapportage van

Holland Rijnland de definities en uitleg van de verschillende vormen van zorg vinden.

zorg zonder verblijf
In Teylingen stijgt het aantal jeugdigen dat ambulante hulp op locatie aanbieder krijgt. Die stijging

was er vooral in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal is de toename kleiner. De overige

hulpvormen zonder verblijf, blijven nagenoeg gelijk.

In het eerste kwartaal was bij veel gestarte trajecten nog niet bekend wie de verwijzer was. In het

tweede kwartaal is te zien dat een groot gedeelte van de clienten zijn verwezen door het JGT (figuur

5).
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Figuur 1 Ambulante hulp op locatie
aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 2 Ambulante hulp in netwerk
jeugdige

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal



Zorg met verblijf
Het aantal jeugdigen met zorg met verblijf nam af. De daling vond plaats in het eerste kwartaal.
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Figuur 3 daghulp op locatie aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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kwartaal 1

kwartaal 2

figuur 5 verwijzers gestarte trajecten
zorg zonder verblijf

arts jgt gecertificieerde instelling onbekend



Aanbieders specialistische hulp actief in Teylingen
Er zijn geen opvallendheden over het aantal kinderen dat in zorg is bij de verschillende aanbieders.

Tabel 1 aantal clienten per aanbieder aan het begin en eind van kwartaal 2 (alleen vier grootste

zorgvormen)

ambulante
hulp op
locatie

ambulante
hulp in
netwerk
jeugdige

Daghulp op
locatie
aanbieder pleegzorg Overig verblijf

begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind

2play

cardea 9 12 26 26 15 15

centraal
nederland

ChildPoint 109 115

curium 74 79 3 4

de buitenwereld 3 3

de Jutters 7 6

de waag 4 6

driestar educatief

gemiva 3 3 1 1

Heerenloo 1 1 1 1 3 3

horizon 1 1 4 4 11 11 1 2

Inzowijs 10 12

ipse de bruggen 2 2

Jeugdformaat 1 1 1 1

leestalent 2 2

Mentaal Beter 1

onderwijsadvies 47 49

Parnassia Groep 11 8 1 1

Pluryn
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figuur 4 zorg met verblijf, aantal
clienten op laatste dag kwartaal in

zorg

gezinsgericht gesloten plaatsing pleegzorg overig verblijf



Prodeba 8 11

RID 1

Rivierduinen 134 142

SGJ

Stek Jeugdhulp

virenze 32 33

William Schrikker

Eindtotaal 436 457 50 55 24 24 12 12 5 7



Zoeterwoude
In deze bijlage vindt u de gegevens over Zoeterwoude zoals aangeleverd door de zorgaanbieders.

Eventuele opvallendheden voor de gemeente zijn aangegeven. U kunt in de kwartaalrapportage van

Holland Rijnland de definities en uitleg van de verschillende vormen van zorg vinden.

zorg zonder verblijf
In Zoeterwoude stijgt het aantal jeugdigen dat ambulante hulp op locatie aanbieder krijgt. Die

stijging was er vooral in het eerste kwartaal. De overige hulpvormen zonder verblijf, blijven nagenoeg

gelijk (figuur 1 t/m 3).

In verhouding met andere gemeenten is het aandeel clienten dat is verwezen door artsen groot. Het

gaat wel over weinig trajecten, waardoor dit ook op toeval kan berusten (figuur 5).
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Figuur 1 Ambulante hulp op locatie
aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 2 Ambulante hulp in netwerk
jeugdige

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal



Zorg met verblijf
Er zijn heel weinig jeugdigen met een vorm van zorg met verblijf.
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Figuur 3 daghulp op locatie aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 5 verwijzers gestarte clienten
zorg zonder verblijf

arts jgt gecertificieerde instelling onbekend



Aanbieders specialistische hulp actief in Zoeterwoude
Het grootste gedeelte van de clienten in zorg bij Rivierduinen.

Tabel 1 aantal clienten per aanbieder aan het begin en eind van kwartaal 2 (alleen vier grootste

zorgvormen)

ambulante
hulp op
locatie

ambulante
hulp in
netwerk
jeugdige

Daghulp op
locatie
aanbieder pleegzorg Overig verblijf

begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind

2play

cardea 3 3 2 3 1 1

centraal
nederland

ChildPoint

curium 7 6

de buitenwereld

de Jutters 1 1

de waag 1

driestar educatief

gemiva 3 3

Heerenloo 1 1

Het Raamwerk 1 1

horizon 5 6

Inzowijs

ipse de bruggen

jeugdbescherming
west

Jeugdformaat

leestalent

onderwijsadvies 4 5
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figuur 4 zorg met verblijf, aantal
clienten op laatste dag kwartaal in

zorg

gezinsgericht gesloten plaatsing pleegzorg overig verblijf



Pluryn

Prodeba 2 3

Rivierduinen 39 42

SGJ

Stek Jeugdhulp

virenze 1 2

William Schrikker

Eindtotaal 55 60 4 6 5 5 5 6 1 1
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Alphen a/d Rijn
In deze bijlage vindt u de gegevens over Alphen a/d Rijn zoals aangeleverd door de zorgaanbieders.

Eventuele opvallendheden voor de gemeente zijn aangegeven. U kunt in de kwartaalrapportage van

Holland Rijnland de definities en uitleg van de verschillende vormen van zorg vinden.

zorg zonder verblijf
De figuren 1 t/m 3 laten zien dat het aantal clienten in zorg zonder verblijf wat toenneemt in Alphen

a/d Rijn. Normaliter stijgt of daalt de groene lijn met het verschil tussen het aantal gestarte en

afgesloten clienten. Bij ambulante hulp in netwerk jeugdige is te zien dat het aantal clienten dat in

zorg was op 30-3-2015 hoger was dan verwacht op basis van het aantal gestarte en afgesloten

clienten in kwartaal 1. Bij daghulp was het aantal clienten in zorg op 30-3-2015 juist wat lager dan

verwacht. Dit kan komen doordat trajecten met terugwerkende kracht zijn afgesloten.

In kwartaal 2 is het aandeel verwijzingen door artsen afgenomen en van het JGT toegenomen.
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Figuur 1 Ambulante hulp op locatie aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 2 Ambulante hulp in netwerk
jeugdige

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Figuur 3 daghulp op locatie aanbieder

aantal gestarte
clienten

aantal beeindigde
clienten

aantal clienten in zorg
op laatste dag van
kwartaal
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Zorg met verblijf
De zorg met verblijf blijft in het eerste halfjaar in Alphen aan den Rijn gelijk of daalt iets.

De gegevens laten per aanbieder geen opvallende toe of afnames zien in kwartaal 2.

Tabel 1 aantal clienten per aanbieder aan het begin en eind van kwartaal 2 (alleen vier grootste

zorgvormen)

ambulante
hulp op
locatie

ambulante
hulp in
netwerk
jeugdige

Daghulp op
locatie
aanbieder pleegzorg Overig verblijf

begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind

2play 2 2

cardea 40 46 77 81 35 42 1 1 8 6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

kwartaal 1

kwartaal 2

figuur 5 verwijzers zorg zonder
verblijf

arts jgt gecertificieerde instelling onbekend
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figuur 4 zorg met verblijf, aantal
clienten op laatste dag kwartaal in

zorg

gezinsgericht gesloten plaatsing pleegzorg overig verblijf
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centraal
nederland 4 6

ChildPoint 8 11

curium 120 130 24 25

de buitenwereld 11 10

de Jutters 53 56 1 1

de waag 14 11

driestar educatief 8 9

gemiva 11 11 16 17

Heerenloo 2 2 3 3 1 1

horizon 7 8 14 17 84 85 19 17

Inzowijs 1 15

ipse de bruggen 35 36 24 28 10 10

Jeugdformaat 1 1 5 5 1 1

leestalent 11 12

Mentaal Beter 13 12

onderwijsadvies 83 89

Parnassia Groep 17 15 2 4

Pluryn 5 5

Prodeba 21 24

RID 8 8

Rivierduinen 590 623

SGJ

Stek Jeugdhulp 8 4 12 9 1 6 5

virenze 11 7

William Schrikker 1 1

Eindtotaal 1010 1062 171 184 90 100 91 92 76 74
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Hillegom
In deze bijlage vindt u de gegevens over Hillegom zoals aangeleverd door de zorgaanbieders.

Eventuele opvallendheden voor de gemeente zijn aangegeven. U kunt in de kwartaalrapportage van

Holland Rijnland de definities en uitleg van de verschillende vormen van zorg vinden.

zorg zonder verblijf
De figuren 1 t/m 3 laten zien dat het aantal clienten in zorg zonder verblijf wat toeneemt in

Hillegom.

In kwartaal 2 is het JGT de belangrijkste verwijzer naar jeugdhulp zonder verblijf (figuur 5).
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Figuur 1 Ambulante hulp op locatie
aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 2 Ambulante hulp in netwerk
jeugdige

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Zorg met verblijf
De zorg met verblijf is er een stijging te zien bij het overig verblijf.
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Figuur 3 daghulp op locatie aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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kwartaal 2

figuur 5 aandeel verwijzers zorg
zonder verblijf

arts jgt gecertificieerde instelling onbekend
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De gegevens laten per aanbieder laten zien dat nieuwe clienten daghulp allemaal in zorg zijn

gekomen bij Cardea. Het aantal clienten bij Onderwijsadvies en Rivierduinen is ook toegenomen.

Tabel 1 aantal clienten per aanbieder aan het begin en eind van kwartaal 2 (alleen vier grootste

zorgvormen)

ambulante
hulp op
locatie

ambulante
hulp in
netwerk
jeugdige

Daghulp op
locatie
aanbieder pleegzorg Overig verblijf

begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind

2play

cardea 7 3 15 14 9 16 1 2

centraal
nederland

ChildPoint 14 14

curium 17 17 4 6

de buitenwereld

de waag 2 3

driestar educatief

gemiva

Heerenloo 1 1 1 3 2

Het Raamwerk 1 1 1 1

horizon 3 4 10 11 2 3

Inzowijs 3 6

ipse de bruggen 2

Jeugdformaat

leestalent

Mentaal Beter 3 2

onderwijsadvies 29 39

Parnassia Groep 2 4

Pluryn 1 1

Prodeba 3 5

Rivierduinen 75 88
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figuur 4 zorg met verblijf, aantal
clienten op laatste dag kwartaal in

zorg

gezinsgericht gesloten plaatsing pleegzorg overig verblijf
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SGJ

Stek Jeugdhulp

virenze 6 7

William Schrikker 2 2

eindtotaal 156 178 25 33 13 19 12 13 8 12
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Kaag en Braassem
In deze bijlage vindt u de gegevens over Kaag en Braassem zoals aangeleverd door de

zorgaanbieders. Eventuele opvallendheden voor de gemeente zijn aangegeven. U kunt in de

kwartaalrapportage van Holland Rijnland de definities en uitleg van de verschillende vormen van zorg

vinden.

zorg zonder verblijf
De figuren 1 t/m 3 laten zien dat het aantal clienten in zorg zonder verblijf wat toeneemt in Kaag en

Braassem.

In kwartaal 2 is het JGT de belangrijkste verwijzer naar jeugdhulp zonder verblijf (figuur 5).
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Figuur 1 Ambulante hulp op locatie
aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 2 Ambulante hulp in netwerk
jeugdige

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Zorg met verblijf
De zorg met verblijf is er een stijging te zien bij gezingericht verblijf. Er is echter sprake van erg kleine

aantallen.
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Figuur 3 daghulp op locatie aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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kwartaal 2

figuur 5 aandeel verwijzers zorg
zonder verblijf

arts jgt gecertificieerde instelling onbekend
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Meer dan de helft van de clienten zit in zorg bij Rivierduinen.

Tabel 1 aantal clienten per aanbieder aan het begin en eind van kwartaal 2 (alleen vier grootste

zorgvormen)

ambulante
hulp op
locatie

ambulante
hulp in
netwerk
jeugdige

Daghulp op
locatie
aanbieder pleegzorg Overig verblijf

begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind

2play 1 1

cardea 6 11 21 17 11 12 1

centraal
nederland

ChildPoint 6 7

curium 32 32 3 4

de buitenwereld 1 1

de Jutters 3 3

de waag 2 2

driestar educatief

gemiva 2 4 1 2

Heerenloo 1 1 1 1

horizon 1 10 10 1 1

Inzowijs 7 11

ipse de bruggen 3 6 2 3 1

Jeugdformaat 1 1

leestalent 1 1

Mentaal Beter 3 3

onderwijsadvies 34 33

Parnassia Groep 3 2 1 1

Pluryn

Prodeba 6 8

RID 1 1

Rivierduinen 133 128
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figuur 4 zorg met verblijf, aantal
clienten op laatste dag kwartaal in

zorg

gezinsgericht gesloten plaatsing pleegzorg overig verblijf
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SGJ

Stek Jeugdhulp

virenze 7 7

William Schrikker

Eindtotaal 234 235 37 43 15 18 12 12 6 9
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Katwijk
In deze bijlage vindt u de gegevens over Katwijk zoals aangeleverd door de zorgaanbieders.

Eventuele opvallendheden voor de gemeente zijn aangegeven. U kunt in de kwartaalrapportage van

Holland Rijnland de definities en uitleg van de verschillende vormen van zorg vinden.

zorg zonder verblijf
De figuren 1 t/m 3 laten zien dat het aantal cliënten in zorg zonder verblijf wat toeneemt in Katwijk.

Normaliter stijgt of daalt de groene lijn met het verschil tussen het aantal gestarte en afgesloten

clienten. Bij ambulante hulp in netwerk jeugdige is te zien dat het aantal clienten dat in zorg was op

30-3-2015 hoger was dan verwacht op basis van het aantal gestarte en afgesloten clienten in

kwartaal 1. Bij het aantal clienten in de daghulp was het aantal clienten in zorg op 30-3-2015 juist

wat lager dan verwacht. Dit kan komen doordat trajecten met terugwerkende kracht zijn afgesloten.

In kwartaal 2 is het JGT vaker de verwijzer naar jeugdhulp zonder verblijf dan in het eerste kwartaal.

(figuur 5)
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Figuur 1 Ambulante hulp op locatie
aanbieder

aantal gestarte clienten
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aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 2 Ambulante hulp in netwerk
jeugdige

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Zorg met verblijf
De zorg met verblijf is er een stijging te zien bij overig verblijf en een daling bij pleegzorg. Het gaat

niet over erg grote aantallen.

Er zijn geen grote bijzonderheden te melden over hoe clienten verdeeld zijn over de verschillende

aanbieders. Bij Centraal Nederland en Inzowijs nam het aantal clienten vrij fors toe.
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kwartaal 1
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figuur 5 aandeel verwijzers zorg
zonder verblijf

arts jgt gecertificieerde instelling onbekend
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Tabel 1 aantal clienten per aanbieder aan het begin en eind van kwartaal 2 (alleen vier grootste

zorgvormen)

ambulante
hulp op
locatie

ambulante
hulp in
netwerk
jeugdige

Daghulp op
locatie
aanbieder pleegzorg Overig verblijf

begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind

2play

cardea 12 15 62 54 40 42 3 4

centraal
nederland 30 37

ChildPoint 24 25

curium 147 161 22 23

de buitenwereld 4 3

de Jutters 9 10

de waag 7 6

driestar educatief

gemiva 2 3 2 2

Heerenloo 7 5 2 5 13 15 8 8

Het Raamwerk 1 1 3 3

horizon 2 1 1 41 39 2 2

Inzowijs 27 35

ipse de bruggen 4 6

Jeugdformaat 2 2

leestalent

Mentaal Beter 1 2

onderwijsadvies 38 41

Parnassia Groep 4 4 1

Pluryn 1 2

Prodeba 23 26

RID 1 1

Rivierduinen 313 313

SGJ 1 1

Stek Jeugdhulp

virenze 45 46

William Schrikker

Eindtotaal 642 670 120 127 62 65 44 42 36 40
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Leiden
In deze bijlage vindt u de gegevens over Leiden zoals aangeleverd door de zorgaanbieders. Eventuele

opvallendheden voor de gemeente zijn aangegeven. U kunt in de kwartaalrapportage van Holland

Rijnland de definities en uitleg van de verschillende vormen van zorg vinden.

zorg zonder verblijf
De figuren 1 t/m 3 laten zien dat het aantal cliënten in zorg zonder verblijf wat toeneemt in Leiden,

met uitzondering van het aantal clienten dat daghulp krijgt op locatie aanbieder in het tweede

kwartaal

Het aandeel clienten dat verwezen is door het JGT stijgt tussen kwartaal 1 en 2, maar dat geldt ook

voor het aantal clienten dat door een arts is verwezen. In veel andere gemeenten zijn de

verwijzingen door artsen gedaald (figuur 5).
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Figuur 1 Ambulante hulp op locatie
aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Figuur 3 daghulp op locatie aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 5 aandeel verwijzers zorg
zonder verblijf

arts jgt gecertificieerde instelling onbekend
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Zorg met verblijf
De zorg met verblijf is er een stijging te zien bij pleegzorg en een daling bij overig verblijf. Het gaat

niet over erg grote aantallen.

Er zijn geen grote bijzonderheden te melden over hoe clienten verdeeld zijn over de verschillende

aanbieders. Bij Curium nam het aantal clienten vooral toe.

Tabel 1 aantal clienten per aanbieder aan het begin en eind van kwartaal 2 (alleen vier grootste

zorgvormen)

ambulante
hulp op
locatie

ambulante
hulp in
netwerk
jeugdige

Daghulp op
locatie
aanbieder pleegzorg Overig verblijf

begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind

2play

cardea 59 48 115 115 55 56 25 22

centraal
nederland

ChildPoint 15 20

curium 146 174 17 18

de buitenwereld 5 7

de Jutters 16 18 1

de waag 12 16

driestar educatief

gemiva 12 15 17 18

Heerenloo 2 2 2 1

horizon 1 1 2 2 78 78 4 7

Inzowijs 28 40

ipse de bruggen 9 7 11 7 8 8
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figuur 4 zorg met verblijf, aantal
clienten op laatste dag kwartaal in

zorg

gezinsgericht gesloten plaatsing pleegzorg overig verblijf
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Jeugdformaat 5 5

leestalent

onderwijsadvies 121 118

Parnassia Groep 13 16 1 1

Pluryn 3 3

Prodeba 43 53

RID 7 7

Rivierduinen 448 449

SGJ 1

Stek Jeugdhulp 1 1

virenze 78 81

William Schrikker 1

Eindtotaal 930 965 197 218 90 89 84 84 59 60
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Leiderdorp
In deze bijlage vindt u de gegevens over Leiderdorp zoals aangeleverd door de zorgaanbieders.

Eventuele opvallendheden voor de gemeente zijn aangegeven. U kunt in de kwartaalrapportage van

Holland Rijnland de definities en uitleg van de verschillende vormen van zorg vinden.

zorg zonder verblijf
De figuren 1 t/m 3 laten zien dat het aantal cliënten in zorg zonder verblijf licht toeneemt in

Leiderdorp met uitzondering van het aantal clienten met ambulante hulp in het eigen netwerk.

Het aandeel clienten dat verwezen is door het JGT stijgt tussen kwartaal 1 en 2, maar dat geldt ook

voor het aantal clienten dat door een arts is verwezen. In veel andere gemeenten zijn de

verwijzingen door artsen gedaald (figuur 5).
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Figuur 1 Ambulante hulp op locatie
aanbieder

aantal gestarte clienten
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aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 2 Ambulante hulp in netwerk
jeugdige

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Zorg met verblijf
De zorg met verblijf blijft nagenoeg gelijk.
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Figuur 3 daghulp op locatie aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 5 aandeel verwijzers zorg
zonder verblijf

arts jgt gecertificieerde instelling onbekend
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Er zijn geen grote bijzonderheden te melden over hoe clienten verdeeld zijn over de verschillende

aanbieders. De grootste stijging van cliënten vond plaats bij Onderwijsadvies.

Tabel 1 aantal clienten per aanbieder aan het begin en eind van kwartaal 2 (alleen vier grootste

zorgvormen)

ambulante
hulp op
locatie

ambulante
hulp in
netwerk
jeugdige

Daghulp op
locatie
aanbieder pleegzorg Overig verblijf

begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind

2play

cardea 9 7 22 21 17 18 2 2

centraal
nederland

ChildPoint 2 3

curium 50 54 8 10

de buitenwereld 2 2

de Jutters 4 7

de waag 1 2

driestar educatief 1 1

gemiva 3 3 6 7

Heerenloo 1 1 1 1

Het Raamwerk 1 1

horizon 1 1 1 1 13 13 3 3

Inzowijs 6 8

ipse de bruggen 2 1

jeugdbescherming
west

Jeugdformaat 3 3

leestalent

onderwijsadvies 26 32
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figuur 4 zorg met verblijf, aantal
clienten op laatste dag kwartaal in

zorg

gezinsgericht gesloten plaatsing pleegzorg overig verblijf
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Parnassia Groep 7 5 1 1

Pluryn

Prodeba 6 6

Rivierduinen 100 104

SGJ

Stek Jeugdhulp 1 1

virenze 13 13

William Schrikker

Eindtotaal 218 233 36 37 27 29 16 16 16 17
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Lisse
In deze bijlage vindt u de gegevens over Lisse zoals aangeleverd door de zorgaanbieders. Eventuele

opvallendheden voor de gemeente zijn aangegeven. U kunt in de kwartaalrapportage van Holland

Rijnland de definities en uitleg van de verschillende vormen van zorg vinden.

zorg zonder verblijf
De figuren 1 t/m 3 laten zien dat het aantal cliënten in zorg zonder verblijf toeneemt in Lisse, met

name de ambulante hulp op locatie aanbieder.

Het aandeel clienten dat verwezen is door het JGT stijgt tussen kwartaal 1 en 2 (figuur 5).
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Figuur 1 Ambulante hulp op locatie
aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 2 Ambulante hulp in netwerk
jeugdige

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Zorg met verblijf
Het overig verblijf neemt wat af, het gaat echter op kleine aantallen.
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Figuur 3 daghulp op locatie aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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zonder verblijf

arts jgt gecertificieerde instelling onbekend
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Er zijn geen grote bijzonderheden te melden over hoe clienten verdeeld zijn over de verschillende

aanbieders. De grootste stijging van cliënten vond plaats bij Onderwijsadvies en Rivierduinen.

Tabel 1 aantal clienten per aanbieder aan het begin en eind van kwartaal 2 (alleen vier grootste

zorgvormen)

ambulante
hulp op
locatie

ambulante
hulp in
netwerk
jeugdige

Daghulp op
locatie
aanbieder pleegzorg Overig verblijf

begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind

2play

cardea 4 4 15 16 7 8 8 8

centraal
nederland

ChildPoint 20 22

curium 34 35 4 3

de buitenwereld 1 1

de Jutters 3 3

de waag

driestar educatief 3 3

gemiva

Heerenloo 1 1 4 4 2 2

Het Raamwerk 1 1 1 1

horizon 1 1 5 6 1 1

Inzowijs 7 9

ipse de bruggen

Jeugdformaat 1 1

leestalent

onderwijsadvies 33 37

Parnassia Groep 3 2

Pluryn
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figuur 4 zorg met verblijf, aantal
clienten op laatste dag kwartaal in

zorg

gezinsgericht gesloten plaatsing pleegzorg overig verblijf
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Prodeba 3 3

Rivierduinen 69 75

SGJ 1 1

Stek Jeugdhulp

virenze 15 16

William Schrikker

Eindtotaal 185 198 27 30 13 14 7 8 15 14
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Nieuwkoop
In deze bijlage vindt u de gegevens over Nieuwkoop zoals aangeleverd door de zorgaanbieders.

Eventuele opvallendheden voor de gemeente zijn aangegeven. U kunt in de kwartaalrapportage van

Holland Rijnland de definities en uitleg van de verschillende vormen van zorg vinden.

zorg zonder verblijf
De figuren 1 t/m 3 laten zien dat het aantal cliënten in zorg zonder verblijf toeneemt in Nieuwkoop,

met name de ambulante hulp op locatie aanbieder. Normaliter stijgt of daalt de groene lijn met het

verschil tussen het aantal gestarte en afgesloten clienten. Bij daghulp laat de lijn echter een daling

zien in kwartaal 1, terwijl er nieuwe clienten zijn gestart, en geen clienten afgesloten. Dit kan te

maken hebben met het feit dat aanbieders clienten met terugwerkende kracht hebben afgesloten,

waardoor ze niet meer in zorg waren op 30-3-2015, maar dat dit bij de gegevensaanlevering over

kwartaal 1 nog niet bekend was.

Het aandeel clienten dat verwezen is door het JGT stijgt tussen kwartaal 1 en 2 (figuur 5). Het

aandeel clienten dat door een arts verwezen wordt is ongeveer gelijk gebleven
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Figuur 1 Ambulante hulp op locatie
aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 2 Ambulante hulp in netwerk
jeugdige

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Figuur 3 daghulp op locatie aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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Zorg met verblijf
Het overig verblijf neemt wat toe, met name de pleegzorg. Het gaat echter om kleine aantallen,

waardoor dit bij toeval een groot gezin dat nieuw in zorg kwam zou kunnen zijn.

Er zijn geen grote bijzonderheden te melden over hoe clienten verdeeld zijn over de verschillende

aanbieders. De grootste stijging van cliënten vond plaats bij Cardea

Tabel 1 aantal clienten per aanbieder aan het begin en eind van kwartaal 2 (alleen vier grootste

zorgvormen)

ambulante ambulante Daghulp op pleegzorg Overig verblijf

0% 20% 40% 60% 80% 100%

kwartaal 1

kwartaal 2

figuur 5 aandeel verwijzers zorg
zonder verblijf

arts jgt gecertificieerde instelling onbekend
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figuur 4 zorg met verblijf, aantal
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zorg

gezinsgericht gesloten plaatsing pleegzorg overig verblijf
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hulp op
locatie

hulp in
netwerk
jeugdige

locatie
aanbieder

begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind

2play

cardea 7 11 20 24 8 11 1

centraal
nederland

ChildPoint 3 3

curium 30 31 3 3

de buitenwereld 1

de Jutters 1 1

de waag 1 1

driestar educatief 1 1

gemiva 2 3 1 1

Heerenloo

horizon 2 2 2 18 22 4 5

Inzowijs 4 5

ipse de bruggen 11 12 2 2 3 2

Jeugdformaat

leestalent

Mentaal Beter 2 2

onderwijsadvies 35 33

Parnassia Groep 4 7 1 1

Pluryn

Prodeba 3 4

Rivierduinen 104 107

SGJ

Stek Jeugdhulp 3 3

virenze 4 4

William Schrikker

Eindtotaal 194 206 40 47 11 15 18 22 14 15



Noordwijk
In deze bijlage vindt u de gegevens over Noordwijk zoals aangeleverd door de zorgaanbieders.

Eventuele opvallendheden voor de gemeente zijn aangegeven. U kunt in de kwartaalrapportage van

Holland Rijnland de definities en uitleg van de verschillende vormen van zorg vinden.

zorg zonder verblijf
De figuren 1 t/m 3 laten zien dat het aantal cliënten in zorg zonder verblijf toeneemt in Noordwijk.

Het gaat bij hulp in het netwerk van jeugdige en bij daghulp wel om erg kleine aantallen.

In het eerste kwartaal was bij veel gestarte trajecten nog niet bekend wie de verwijzer was. In het

tweede kwartaal is te zien dat een groot gedeelte van de clienten zijn verwezen door het JGT.
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Figuur 1 Ambulante hulp op locatie
aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 2 Ambulante hulp in netwerk
jeugdige

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal



Zorg met verblijf
Zorg met verblijf blijft ongeveer gelijk. Het gaat echter om kleine aantallen.
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Figuur 3 daghulp op locatie aanbieder

aantal gestarte clienten

aantal beeindigde clienten

aantal clienten in zorg op laatste dag van kwartaal
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figuur 5 aandeel verwijzers zorg
zonder verblijf

arts jgt gecertificieerde instelling onbekend



Aanbieders specialistische hulp actief in Noordwijk
In vergelijking met andere gemeenten zijn er vrij veel jeugdigen in zorg bij Childpoint. De grootste

stijging in kwartaal 2 vond plaats bij Onderwijsadvies.

Tabel 1 aantal clienten per aanbieder aan het begin en eind van kwartaal 2 (alleen vier grootste

zorgvormen)

ambulante
hulp op
locatie

ambulante
hulp in
netwerk
jeugdige

Daghulp op
locatie
aanbieder pleegzorg Overig verblijf

begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind

2play

cardea 9 10 16 17 4 4 1 1

centraal
nederland 1 1

ChildPoint 50 52

curium 38 42 7 7

de buitenwereld

de Jutters 2 2

de waag 1 2

driestar educatief

gemiva

Heerenloo 1 2 2 2 6 7

Het Raamwerk 1

horizon 2 2 1 1 3 3 1

Inzowijs 6 8

ipse de bruggen 1 1

Jeugdformaat 3 3

leestalent

onderwijsadvies 22 33

Parnassia Groep 4 4
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figuur 4 zorg met verblijf, aantal
clienten op laatste dag kwartaal in

zorg

gezinsgericht gesloten plaatsing pleegzorg overig verblijf



Pluryn

Prodeba 3 2

Rivierduinen 50 52

SGJ

Stek Jeugdhulp

virenze 9 9

William Schrikker

Eindtotaal 189 211 29 31 10 12 6 6 8 9


