
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Expertteam Zorg in Natura 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang Het Expertteam Zorg in Natura functioneert als 
een adviesorgaan voor de Tijdelijke 
Werkorganisatie Opdrachtgeverschap 
Jeugdhulp (TWO) met betrekking tot de 
financiering van niet-gecontracteerde 
jeugdhulp.  

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
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  DB  
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  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
10 mei 2017 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2016. 
2. De ontwikkelbehoefte zoals beschreven 

onder paragraaf 10 verder vorm te geven 
3. Het expertteam ZIN van TWO Jeugdhulp 

Holland Rijnland op de huidige manier 
voort te zetten om de continuïteit en 
kwaliteit van zorg voor ieder kind te 
waarborgen.  
 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 



 

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

Het expertteam Zorg in Natura is een initiatief 
van de Tijdelijke Werkorganisatie 
Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland 
Rijnland (TWO) en functioneert sinds februari 
2015.  

Tot op heden is de werkwijze en zijn de 
bevoegdheden niet officieel bekrachtigd door 
besluitvorming.  

Een van de opgaven uit de Werkagenda Jeugd 
2017 is om meer duidelijkheid te geven over de 
rol en verantwoordelijkheden van het 
expertteam Zorg in Natura. 

 
8. Inspraak   N.v.t. 

9. Financiële gevolgen   Nee 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Jeugdwet 
 

  

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 10-05-2017 
Tijd: 09.15 -12.00 
Locatie: Gemeente Oegstgeest 
Agendapunt: Expertteam Zorg In Natura  
Kenmerk: 08 
Auteur: Jorn Massa en Anne-Marie van Ginkel 
Organisatie: Gemeenten HLT en Nieuwkoop 

 

Onderwerp:  Expertteam Zorg in Natura 
 

Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2016. 
2. De ontwikkelbehoefte zoals beschreven onder paragraaf 10 verder vorm te 

geven 
3. Het expertteam Zorg in Natura van TWO Jeugdhulp Holland Rijnland op de 

huidige manier voort te zetten om de continuïteit en kwaliteit van zorg voor 
ieder kind te waarborgen.  

Inleiding: 

Het Expertteam is een initiatief van de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland en functioneert 
sinds februari 2015. Het overleg was oorspronkelijk  ondersteunend aan de Jeugd- en 
Gezinsteams, de gecertificeerde instellingen en de jeugdhulpaanbieders in de toeleiding 
naar passende zorg en de advisering van het TWO m.b.t. verwijzing naar niet 
gecontracteerde ( buitenregionale) zorgaanbieders. Tot op heden is de werkwijze en  
procedure niet officieel bekrachtigd door besluitvorming.  

Het Expertteam is opgericht/ingericht om advies en consult te bieden bij vragen en 
onduidelijkheden op het gebied van procedures en beleid rond de volgende gebieden: 

- advisering van het TWO m.b.t. verwijzing naar niet-gecontracteerde 
zorgaanbieders, 

- toeleiding naar specialistische jeugdhulp en tussen jeugdhulpaanbieders onderling,  
- plaatsingsproblemen als gevolg van wachtlijsten of budgetsplafonds, 
- onduidelijkheden omtrent de afbakening tussen de Jeugdwet en WMO/WLZ/ZVW. 

Er vindt geen inhoudelijke bespreking van de casus plaats. 

Huidige werkwijze 

Alle aanvragen voor inzet van niet-gecontracteerde zorg worden gedaan bij TWO. In het 
Expertteam ZiN is deskundigheid verenigd op het gebied van vraag en aanbod, de 
contractering, financiën, de structuur van Holland Rijnland en van de sociale kaart. 
Vertegenwoordigd zijn deelnemers uit de sfeer van (vrijgevestigde) aanbieders Jeugd- en 
Opvoedhulp, GGZ, LVB, Jeugd- en Gezinsteams, Gecertificeerde Instellingen, Onderwijs 



 

en TWO. Dit maakt het mogelijk vanuit diverse invalshoeken een weloverwogen advies aan 
het TWO te geven. 
Voorbeeld 
Het JGT of de GI vindt een vorm van hulpverlening noodzakelijk die ( nog ) niet is 
gecontracteerd is door het TWO. De zorgaanbieders van het expertteam bezien of deze 
vorm van hulpverlening toch in de regio is gecontracteerd bij een zorgaanbieder en/ of 
bezien, bij meerdere verzoeken hieromtrent of deze vorm van hulpverlening binnen de 
gecontracteerde zorg alsnog aangeboden kan worden. 

Het expertteam adviseert het TWO over de juiste en passende vorm van zorg voor cliënt, 
het JGT behoud het mandaat om die zorg in te zetten die zij noodzakelijk achten. 

Werkwijze  
Het voorzitterschap/gesprekleiderschap rouleert. Het team komt tweewekelijks bij elkaar, 
hetgeen voorziet in vlotte doorlooptijd voor de aangemelde casuïstiek. De bijeenkomsten 
worden gefaciliteerd vanuit TWO, Schutterveld 9 in Leiden. Het secretariaat is 
ondergebracht bij de functie zorgbemiddelaar van Jeugdbescherming West.  

Het Expertteam ZiN werd in 2016 met betrekking tot de verslaglegging en afhandeling van 
de offerte administratief ondersteund vanuit het Servicepunt 71. Vanaf 2017 is de 
ondersteuning ondergebracht bij de TWO.  
 
Beoogd effect 
De Jeugd- en Gezinsteams, de gecertificeerde instellingen en de jeugdhulpaanbieders in 
Holland Rijnland krijgen ondersteuning in de toeleiding naar passende zorg.  
 
Argumenten 

 Kennis te nemen van het jaarverslag 2016. 1.1
In het jaarverslag worden de ontwikkelingen van 2016 van het expertteam besproken. 
Het geeft inzicht in het functioneren van het expertteam.  
 

 De ontwikkelbehoefte zoals beschreven onder paragraaf 10 verder vorm te geven 1.2
Door de ontwikkelingen verder vorm te geven kan het expertteam zich door-
ontwikkelen. Dit komt ten goede van de kwaliteit van dienstverlening van het 
expertteam en de samenwerking met haar partners. De ontwikkeling beslaan onder 
andere de verbinding leggen met regionale jeugd collega’s en werkgroepen, de 
positionering van het expertteam en het realiseren van een overbruggingsperiode 
voor Alphen aan den Rijn/Kaag en Braassem. Tot slot zal er gekeken worden hoe het 
thema wachtlijsten en wachttijden kan worden ingevoegd in het expertteam.   
 

 Het expertteam ZiN van TWO Jeugdhulp Holland Rijnland op de huidige manier 1.3
voort te zetten om de continuïteit en kwaliteit van zorg voor ieder kind te 

waarborgen.  

Door het continueren en formaliseren van het expertteam wordt de 
kwaliteit gewaarborgd. Dit draagt bij aan de visie Hart voor de Jeugd.  
 

Kanttekeningen/risico’s: 
Met het niet instemmen en formeel bekrachtigen van het Expertteam worden er middelen 
en gelden ingezet zonder formeel besluit.   
 
Financiën: Er zijn geen financiële gevolgen 
 



 

Communicatie: Niet van toepassing  
 

Evaluatie: Jaarlijks wordt het expertteam geëvalueerd.  
 
Bijlagen: 
1. Jaarverslag 2016 Expertteam  


