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1. Onderwerp 

 
Eindevaluatie proeftuinen jeugd- en gezinsteams  

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang In maart 2013 is tijdens een bestuurlijke conferentie 
het startsein gegeven voor verdere uitwerking van 
het toekomstmodel jeugdstelsel Holland Rijnland. 
Als uitwerking van dit model trekken de 
regiogemeenten gezamenlijk op bij de vorming en 
ontwikkeling van jeugd- en gezinsteams in alle 
gemeenten. 
 

4. Behandelschema: 
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28 november  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO Kennisnemen van de resultaten van de proeftuinen 
jeugd- en gezinsteams 2014 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Niet van toepassing 

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

In januari 2014 zijn in 6 gemeenten jeugd- en 
gezinsteams van start gegaan als zogenaamde 
proeftuinen. De zes teams in de proeftuinen hebben 
hun hulp op een nieuwe manier georganiseerd: 
nabij, op maat, snel en deskundig. In deze 
eindevaluatie vertellen de teams hoe zij hierin zijn 
geslaagd, welke knelpunten zij tegen kwamen en 
welke aanbevelingen zij hebben voor de nieuwe 
teams. In januari 2015 starten nieuwe jeugd- en 
gezinsteams in alle gemeenten in Holland Rijnland. 

8. Inspraak   Nee  

9. Financiële gevolgen Binnen begroting jeugdhulp Holland Rijnland 
(regionaal transitie arrangement) en de toegekende 
budgetten aan de gecontracteerde zorgaanbieders. 
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10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Jeugdwet  
 

 Eerdere besluitvorming: 
6 nov. 2013 Regionaal beleidsplan Hart voor de 
Jeugd én Plan van aanpak proeftuinen Jeugd- en 
Gezinsteams  
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Informatienota PHO (concept) 
     
   
 
 
 
 
     
  
 
Onderwerp: 
Eindevaluatie proeftuinen jeugd- en gezinsteams  
 
 
Kennisnemen van: 
de resultaten van de proeftuinen jeugd- en gezinsteams 2014. 
 
Deze eindevaluatie proeftuinen jeugd- en gezinsteams bestaat uit 3 onderdelen: 

1. De regionale opbrengsten 
2. De zes jeugd- en gezinsteams vertellen 
3. Evaluatiebijeenkomsten met cliënten en samenwerkingspartners 

 
Inleiding: 
In januari 2014 zijn in 6 gemeenten jeugd- en gezinsteams van start gegaan als 
zogenaamde proeftuinen. De teams in de proeftuinen ontwikkelden nieuwe manieren om 
de jeugdhulp te organiseren. Met als doelstelling de jeugd en haar gezinnen in de regio 
Holland Rijnland zo goed mogelijk bij te staan bij het opvoeden en opgroeien, daar waar 
dat niet vanzelf gaat.  
In de proeftuinen is gewerkt vanuit de overtuiging dat de transitie van de jeugdzorg 
kansen biedt op een werkelijke transformatie van de hulpverlening. De transitie geeft de 
kans de hulp weer echt nabij, op maat, snel en deskundig in te zetten. Door waar 
mogelijk de kinderen en hun ouders de regie terug te geven. En door de organisatie van 
deze hulpverlening zó vorm te geven, dat de professional weer aan zet komt. 
Proeftuingemeenten zijn Katwijk, Lisse, Alpen aan den Rijn, Nieuwkoop, Leiden en 
Leiderdorp/Zoeterwoude. 
 
(beleids)Kader 
Regionaal beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland, Regionaal Beleidsplan Hart 
voor de jeugd en Plan van aanpak Proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams. 
 
Aandachtspunten:  
Bespreking van de eindevaluatie proeftuinen jeugd- en gezinsteams en input van het 
portefeuillehoudersoverleg op de wijze waarop in 2015 de monitor van alle dan 
functionerende teams gewenst is. 
 In hoeverre voldoet deze eindevaluatie/monitor aan de wijze waarop gemeenten de 

voortgang en de resultaten van de jeugd- en gezinsteams teruggekoppeld willen 
zien? 

 De monitor van de teams kan “groeien” en veranderen. Er zijn extra onderwerpen 
mogelijk waarop specifieke aandacht of focus gelegd kan worden. Dit in het besef dat 
elke toevoeging extra tijd van de teams vraagt die niet besteed kan worden aan het 

Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg 
 

Datum: 28 november 2014  
 

Locatie: Scheltema  
Agendapunt: 5 
Kenmerk:  
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primaire proces; de hulp aan jeugdigen en gezinnen. Waar zou de extra focus in 2015 
op gewenst zijn? 

 
Het bestuurlijk draagvlak voor de ontwikkeling van de jeugd- en gezinsteams is tot nu 
toe van wezenlijk belang geweest. In januari 2015 zullen in elke regiogemeente een of 
meerdere teams van start gaan; van 6 teams die nu proeftuin zijn naar 24 teams in de 
regio. Dit is een goed voorbereide maar toch spannende operatie en ook de nieuwe 
teams hebben tijd en ruimte nodig voor teamvorming en het zich eigen maken van de 
nieuwe organisatie van de jeugdzorg en om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken.   
Wij hopen dat ook in deze fase bestuurlijk draagvlak blijft bestaan  
 
Kernboodschap: 
De zes teams in de proeftuinen hebben hun hulp op een nieuwe manier georganiseerd: 
nabij, op maat, snel en deskundig. In deze eindevaluatie vertellen de teams hoe zij hierin 
zijn geslaagd, welke knelpunten zij tegen kwamen en welke aanbevelingen zij hebben 
voor de nieuwe teams. 
 
Consequenties: 
In januari 2015 is de “proefperiode” voorbij en starten nieuwe jeugd- en gezinsteams in 
alle gemeenten in Holland Rijnland. Ook dan zal er weer met enige regelmaat een 
monitor/evaluatie verschijnen. 
 
Communicatie: niet van toepassing 
 
Uitvoering: 
Dit agendapunt betreft de evaluatie van de jeugd- en gezinsteams die in maart 2014 van 
start zijn gegaan. Vraag aan de leden van het PHO een uitspraak te doen over de uitvoering 
van de monitor in 2015. 
 
Bijlagen:  
De eindevaluatie proeftuinen jeugd- en gezinsteams bestaand uit 3 onderdelen: 

1. De regionale opbrengsten 
2. De zes jeugd- en gezinsteams vertellen 
3. Evaluatiebijeenkomsten met cliënten en samenwerkingspartners 

 


