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1. Onderwerp 

 
Coördinatie Positief opvoeden (Triple P) in 
2015 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Bij de start van de regionale invoering van Triple P 
in 2010 als integrale werkmethodiek bij 
opvoedingsondersteuning hebben gemeenten 
vastgesteld dat na de implementatieperiode de 
regionale coördinatie belegd wordt bij een van de 
instellingen binnen de regio. 

4. Behandelschema: 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
14 mei 2014 
 
 
 

 
 
juni 2014 
 
 
 
 

5. Advies PHO De colleges te adviseren om:  
1. In te stemmen met het inzetten van 

gemeentelijke middelen in 2015 en 2016 
voor de kosten van de regionale 
coördinatiefunctie Triple P, inclusief 
activiteiten en een basisset materialen per 
CJG ad op € 34.980 (prijspeil 2015) conform 
de verdeling uit bijlage 1;  

2. De GGD opdracht te geven de uitvoering van 
deze coördinatiefunctie na 2014 voor te 
zetten, waarbij in 2016 de stip op de horizon 
is dat de taken worden afgebouwd. 
 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Er is geen reden om af te wijken van eerdere 
besluitvorming. 
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7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Bij de start van de regionale invoering van Positief 
Opvoeden/Triple P in 2010 als integrale 
werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben 
gemeenten vastgesteld dat na de 
implementatieperiode de regionale coördinatie 
belegd wordt bij een van de instellingen binnen de 
regio. In februari 2014 heeft uw overleg de 
coördinatiefunctie belegd bij de GGD voor de tweede 
helft van 2014. Dit voorstel gaat over 2015 en 2016.  

8. Inspraak Nee 
 

9. Financiële gevolgen De totale kosten die het voorstel met zich 
meebrengt bedragen € 34.980 in 2015 en € 34.980 
(aangepast naar prijspeil 2016) in 2016, volgens 
verdeelsleutel te financieren door de gemeenten. 

10. Bestaand Kader Wettelijk kader: Wmo, Jeugdwet 

 Eerdere besluitvorming:  
20 mei 2010, 5 februari 2014 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
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Adviesnota PHO   
   
 
     
   
     
   
 
Onderwerp: 
Coördinatie Positief opvoeden (Triple P) in 2015 
 
Beslispunten: 
De colleges te adviseren om:  

1. In te stemmen met het inzetten van gemeentelijke middelen in 2015 en 2016 voor de 
kosten van de regionale coördinatiefunctie Triple P, inclusief activiteiten en een 
basisset materialen per CJG ad op € 34.980 (prijspeil 2015) conform de verdeling uit 
bijlage 1;  

2. De GGD opdracht te geven de uitvoering van deze coördinatiefunctie na 2014 voor te 
zetten, waarbij in 2016 de stip op de horizon is dat de taken worden afgebouwd. 
 

Inleiding: 
Bij de start van de regionale invoering van Positief Opvoeden/Triple P in 2010 als integrale 
werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten vastgesteld dat na de 
implementatieperiode de regionale coördinatie belegd wordt bij een van de instellingen binnen 
de regio. De principes van Positief Opvoeden zijn sinds 2012 meegenomen in de promotie en 
communicatie van het CJG. Ook in het CJG bedrijfsplan, vastgesteld begin 2013, is Positief 
Opvoeden opgenomen als de basismethodiek  waarmee ouders en opvoeders ondersteund 
worden bij het verbeteren van de eigen opvoedcompetenties. Een belangrijk argument 
hiervoor is dat Positief Opvoeden een effectief en doorgaand programma-aanbod is van lichte 
tot intensieve/gespecialiseerde ondersteuning en hulp.  
In 2014 wordt de regionale coördinatie van JSO overgedragen aan de GGD.  
 
Beoogd effect: 

1. Een blijvend sterk basisaanbod opvoedondersteuning waarmee verergering van 
problemen wordt voorkomen/verminderd.  

2. Borging van effectieve resultaten van de methodiek Positief Opvoeden op lange 
termijn. 

 
Argumenten:  
1.1 Effectieve methodiek voor integrale aanpak 
De gemeenten hebben met Positief Opvoeden een effectief bewezen programma ingevoerd. 
Specifiek is de integrale aanpak met verschillende niveaus van interventies die elkaar 
opvolgen in zwaarte en door verschillende disciplines worden aangeboden.  
Samenwerking en afstemming in de vorm van coördinatie is van belang omdat de Triple P 
methodiek door veel professionals vanuit diverse disciplines wordt ingezet en hun inzet goed 
op elkaar moet aansluiten in het belang van de cliënt. Uit evaluatie onder professionals blijkt 
dat Positief Opvoeden de samenwerking versterkt.   
 
1.2 Versterken van preventie ter vermindering van instroom in zware en kostbare hulp  
Zowel de ambitie om een transformatie te realiseren als ook de bezuinigingsopgave zijn 
onderbouwing voor het blijvend investeren en behouden van een sterke preventie en licht 
ondersteuning van ouders bij opgroeien en opvoeden 
  

Vergadering: PHO 
 

Datum: 14 mei 2014 
Locatie: Raadzaal Leiden 

 
Agendapunt: 07 
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1.3 Behoud van kwaliteit en effectiviteit 
Langdurige borging in de vorm van regionale coördinatie is volgens onderzoek (zie bijlage 1) 
voorwaarde om de kwaliteit van een effectief programma te behouden. In de praktijk blijkt 
dat na verloop van tijd de resultaten van bewezen effectieve interventies vaak tegenvallen, 
omdat  de interventie niet uitgevoerd wordt zoals bedoeld is. Blijvende aandacht voor 
draagvlak blijkt een bevorderende factor te zijn voor het voortbestaan van effectieve 
interventies. 
 
1.4 De materialen vormen een integraal onderdeel van de methodiek 
Het is nodig om een basisvoorraad aan materialen voor uitvoering van niveau 2 en 3 
(informatie en advies) op de CJG’s beschikbaar te hebben. De kosten hiervoor zijn begroot op 
€ 16.500. De organisaties kunnen deze kosten niet dragen binnen hun begroting. De 
materialen die door professionals buiten het CJG worden ingezet bekostigen de organisaties 
zelf. Per CJG betreft het een bedrag van ongeveer € 715 (zie bijlage). 
 
2.1 Coördinatiefunctie na 2014 beleggen bij GGD  
De GGD is een zeer actieve uitvoerder van Triple P en voert sinds medio 2014 de coördinatie 
uit van Triple P.  
 
2.2 Afbouwen in 2016 
Gelet op de snelle ontwikkelingen in het sociale domein, onderdeel jeugd, is moeilijk te 
overzien wat de situatie en de noodzaak van regionale coördinatie van Triple P is op langere 
termijn. De GGD start medio 2014 met de coördinatie met het streven om in 2016 de taken in 
de regionale coördinatie af te bouwen, omdat na de transitie jeugdzorg de CJG organisaties in 
één team met elkaar samenwerken en dezelfde methodieken gebruiken. 
 
Financiën:  
Voor 2015 en 2016 betreft het jaarlijks een bedrag van € 34.980 (prijspeil 2015), te betalen 
door de regiogemeenten volgens de volgende verdeelsleutel met het inwoneraantal als 
uitgangspunt: 
 
Alphen a/d Rijn (incl. Boskoop en 
Rijnwoude) 106.685 €    6.845,93 
Hillegom 20.868 €    1.339,09 
Kaag en Braassem 25.715 €    1.650,12 
Katwijk 62.688 €    4.022,66 
Leiden 119.800 €    7.687,52 
Leiderdorp 26.743 €    1.716,09 
Lisse 22.393 €    1.436,95 
Nieuwkoop 27.082 €    1.737,84 
Noordwijk 25.671 €    1.647,30 
Noordwijkerhout 15.740 €    1.010,03 
Oegstgeest 23.153 €    1.485,72 
Teylingen 35.800 €    2.297,27 
Voorschoten 24.658 €    1.582,29 
Zoeterwoude 8.122 €       521,19 
Totaal 545.118 € 34.980,00 
 
 
Bijlagen: 

Notitie JSO over borging en coördinatie van Triple P na 2014 


