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1.1 Inleiding  
Essentieel element van het toekomstmodel jeugdhulp Holland Rijnland zijn de  jeugd en 
gezinsteams, die, als onderdeel van het CJG, integrale en directe hulp bieden in wijken en 
gemeenten. De expertise van diverse soorten ambulante hulp uit het huidige stelsel wordt in 
deze teams samengevoegd. 

.  

1.2 Wat is “een jeugd en gezinsteam”?  
 
Jeugd&gezinswerkers geven consultatie en advies, ambulante begeleiding en 
basisdiagnostiek. Wanneer langdurige begeleiding nodig is voor een gezin met meervoudige 
problematiek stelt de jeugd&gezinswerker een gezinsplan op conform de werkwijze 
1gezin1plan. Zonodig schakelt de jeugd&gezinswerker daarbij specialistische hulp in 
(waaronder ook hulp in het gedwongen kader) of ondersteuning vanuit andere domeinen. Het 
gezinsplan vormt de basis voor de eventueel door het jeugd & gezinsteam af te geven 
beschikking voor specialistische hulp of PGB.    
 
Jeugd&gezinswerkers maken onderdeel uit van de lokale infrastructuur en worden 
ondergebracht bij het CJG en werken daarbinnen nauw samen met de jeugdgezondheidszorg, 
en preventieve voorzieningen. Ook onderhoudt het team nauwe banden met andere 
basisvoorzieningen in de wijk, zoals scholen, kinderopvang, welzijnsvoorzieningen, huisartsen 
en sociale wijkteams; hun werkzaamheden vinden ook op die locaties, en bij gezinnen thuis, 
plaats. 
 
 
De teams bestaan uit 10-12 ambulante hulpverleners en een teamcoach.. Een team wordt 
gevormd door een mix van ambulant werkers die samen een brede expertise hebben. 
Expertise op het gebied van opvoed- en opgroeiproblemen die kunnen worden veroorzaakt 
door gezinsomstandigheden, psychiatrische aandoeningen, lichamelijke en/of verstandelijke 
beperkingen. 
 
Een jeugd en gezinsteam is goed geworteld in de lokale samenleving en wordt aangestuurd 
vanuit de desbetreffende gemeente. Voor de contractering worden namens alle gemeenten 
raamovereenkomsten afgesloten. 
 
Momenteel wordt door de diverse aanbieders gewerkt aan een aparte juridische en 
organisatorische entiteit voor de jeugd en gezinsteams. Voorwaarde is dat deze ook open 
staat voor andere aanbieders van jeugdhulp mits die voldoen aan de kwaliteitseisen die door 
de gemeenten en de Jeugdwet worden gesteld.. 

 
 

1.3 Doelgroep  
Doelgroep is de jeugd van 0-23 jaar. hun ouders en opvoeders en alle professionals en 
andere betrokkenen rondom de jeugdige en het gezin.  

 
 

1.4 In te kopen jeugd en gezinsteam en coaches  
Naar verwachting komen er 24 teams van ca. 9,5 fte. De basissamenstelling van een team 
bestaat uit: : 
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1  fte vanuit het huidige Bureau Jeugdzorg, 2 fte vanuit jeugd en opvoedhulp, 2 fte 
maatschappelijk werk, 1fte vanuit MEE en 2 vanuit de GGZ jeugd. 
De fte voor MEE en maatschappelijk werk worden uit reguliere gemeentelijke budgetten 
bekostigd. 
Uitgangspunt zijn contracten per medewerker van 28- 36 uur. 
Het tarief zal nog nader worden bepaald; vooralsnog is bij de begroting uitgegaan van een 
standaardprijs voor 1 fte voor 2015 van € 96.000. Dat is inclusief alle overhead. Waaronder 
werkgeverslasten, bijscholing en begeleiding . Gemeenten dragen zorg voor de huisvesting 
van de teams en brengen deze al dan niet ten laste van de standaardprijs. 
 

1.5 Werkwijze JGT 
 
De gemeentelijke infrastructuur vormt een belangrijk kader voor de JGT’s. Met de gemeente wordt 
geregeld op welke manier de aansturing, verantwoording en samenwerking binnen de lokale 
infrastructuur wordt geregeld.  
Het JGT werkt conform de verordening jeugdhulp en werkt eventuele nadere regels uit. 
Met de betrokken artsengroepen zullen afspraken worden gemaakt over de gegevensuitwisseling bij 
het inschakelen van specialistische hulp en over een zo doelmatig mogelijk gebruik van de 
gemeentelijke gesubsidieerde of gecontracteerde hulpcapaciteit waarop in verwijzingssituaties een 
beroep wordt gedaan. 
De teams (aanspreekpunt) informeren en overleggen periodiek met de gemeentelijke accounthouder 
over het reilen en zeilen van het team, kostenbewustzijn, de mate van op en afschalen, de 
inschakeling van specialisten, de samenstelling van het team, het lokale profiel. de relaties met 
basisvoorzieningen (sportverenigingen, jongerenwerk, school, kinderopvang, huisartsen). 
 
 
Uitgangspunten en ontwikkeldoelen 
 

 De teams maken onderdeel uit van het CJG; afstemming met JGZ en het preventieve 
voorzieningen moet zorgvuldig en efficiënt worden vormgegeven. 

 Scholen en voorschoolse voorzieningen hebben een contactpersoon in het 
Jeugd&gezinsteam; inclusief afbakening/samenspel met taken onderwijsspecialisten, integrale 
plannen onderwijs en jeugdhulp.   

 Expliciet aandacht voor jongeren (VO en MBO) en de wijze waarop de jeugdhulp voor deze 
doelgroep  beste georganiseerd kan worden.  

 Huisartsen hebben een vast contactpersoon in het jeugd&gezinsteam en schakelen deze in 
als er problemen zijn rond opvoeden en opgroeien.  

 De teams  stemmen hun hulp af met het (indien aanwezig) een de sociale wijkteams of het 
lokale loket voor WMO.  

 Ontzorgen betekent ook dat hulpverleners (en ouders) gericht zoeken naar oplossingen 
binnen het gewone leven. Teams zijn goed bekend met de mogelijkheden binnen de 
algemene voorzieningen waaronder het jongerenwerk die er in hun werkgebied zijn en maken 
daar gebruik van (afschaling) 

 Teams  werken samen / stemmen hun hulp af met Integrale Vroeg Hulp.  
 Teams zijn voldoende geschoold op gebied van AWBZ-zorg begeleiding en persoonlijke 

verzorging en het adviseren of afgeven van PGB’s. 
 Specialisten hebben voor het team een consulterende rol. Met ouders, jongeren en de 

specialist kan besloten worden tot de inzet van een specialistisch traject. JGT blijft op enigerlei 
wijze betrokken waarbij de rol  per gezin verschillend zal zijn, afspraken worden op maat 
gemaakt.  

 Het AMHK neemt contact op met JGT als een melding is gedaan. Omgekeerd kunnen 
teamleden het AMHK om advies vragen. 
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 Teamleden nemen contact op met de Raad op het moment dat vrijwillige hulpverlening 
onvoldoende van de grond komt en er zorgen zijn om de veiligheid of de ontwikkeling van 
kinderen. De Raad denkt mee en adviseert over het doen van een formele melding. 

 Indien sprake is van een maatregel dan werken de teams nauw samen met (gezins)voogd of 
jeugdreclasseerder.  

 Teams geven vorm aan samenwerking met politie en Jeugdpreventieteams  
 Teams onderzoeken hoe nauwe verbinding met pleegzorg kan worden gerealiseerd. 
 Teams bepalen hun rol t.a.v. gezinscoaching.  
 Niet de leeftijd maar de vraag van jongeren is bepalend voor de duur van de begeleiding en 

het (eventuele) moment van overdracht. Jeugd en gezinsteams maken met jongeren die 
langdurig ondersteuning behoeven een plan op maat en dragen waar nodig zorg voor een 
geleidelijke overgang naar volwassenenzorg.  

 Teams werken samen met de volwassenenzorg rondom ouders met psychiatrische 
problemen, verslaving, verstandelijke of lichamelijke beperking, op het moment dat dit van 
invloed is op de opvoedingssituatie van hun kinderen.  Hier verbinding zoeken met 
toekomstvisie zorgverzekeraars onder andere met betrekking tot basis ggz. 

1.6 Omvang van het perceel  
Voorlopig gaat het om de fte’s voor de ggz jeugd (50 fte), voormalig bureau jeugdzorg (ca. 25 fte ), de 
(l)vb zorg (25 fte) en de jeugd- en opvoedhulp (50 fte). De fte en de medewerkers worden verdeeld 
over de gemeenten naar rato van het aantal teams. De inzet van Maatschappelijk Werk (Kwadraad) 
en clientondersteuning (MEE) behoren tot dit perceel maar worden gefinancierd rechtstreeks uit de 
reguliere bekostiging door gemeenten. 
 
 

1. Aanvullende eisen  

 
Opdrachtgever stelt een aantal aanvullende eisen aan het leveren van leden voor het jeugd en 
gezinsteams en aan de werkwijze van het jeugd en gezinsteam: 
 

1 Teamleden doen wat nodig is: zij sluiten aan op de mogelijkheden van de jongere / het 
gezin en inventariseren samen vragen, krachten, zorgen en oplossingsrichtingen  

2 Teamleden versterken de eigen mogelijkheden van ouders, hun netwerk, de 
basisvoorzieningen, andere professionals en elkaar. 

3 Teamleden leggen samen met ouders en jeugdige verbindingen en onderhouden 
relaties met , hun nabije omgeving, basisvoorzieningen, jeugdspecialisten en relevante 
betrokkenen binnen andere domeinen bij de oplossing van de problemen. 

4 Teamleden zijn deskundig, benutten beschikbare kennis en ervaring, investeren 
permanent in het vergroten van kennis en vaardigheden en bewaken samen de 
kwaliteit. Ieder teamlid is generalist waar het gaat om het brede spectrum aan opvoed- 
en opgroeivragen, en specialist vanwege de expertise die wordt ingebracht in het team. 

5 Teamleden hebben een pioniersmentaliteit, zijn stressbestendig, flexibel, kritisch en zijn 
goed in staat te reflecteren op het eigen handelen en methodisch te werken 

6 Teamleden weten hulp waar nodig op te schalen en waar mogelijk af te schalen. 
 


