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1 Inleiding 

Voor u ligt de rapportage over het vierde kwartaal 2016. Deze rapportage is gebaseerd op de 

cijfers zoals die door de aanbieders jeugdhulp in de regio zijn aangeleverd aan het CBS. Daar-

naast zijn er nog enkele gegevens speciaal uitgevraagd. Om de administratieve last te ver-

minderen is zo veel mogelijk aangesloten bij de cijfers van het CBS. Zodra het berichtenver-

keer werkt zullen hier ook cijfers uit worden gehaald voor de kwartaalrapportages. Dat geldt 

dus nog niet voor 2016. 

In de tweede helft van het eerste kwartaal zijn gesprekken gevoerd met de grotere aanbie-

ders. Dat zijn over het algemeen dezelfde aanbieders die cijfers hebben aangeleverd. De klei-

ne aanbieders (met een budgetplafond onder de € 100.000,00) worden niet uitgevraagd. In 

die gesprekken is gezamenlijk gekeken naar de cijfers van 2016 en naar de ontwikkelingen 

die sinds het aanleveren van die cijfers relevant zijn geworden. De reflecties van deze ge-

sprekken worden gebruikt bij het duiden van de cijfers. Dit leidt ertoe dat in de toelichting op 

de cijfers niet alleen een verklaring wordt gegeven over de cijfers van het vierde kwartaal, 

maar ook al een inkijk wordt gegeven in de cijfers van het eerste kwartaal 2017. 

Deze aanpak leidt ertoe dat het niet mogelijk is om de kwartaalrapportage eerder op te leve-

ren. Ongeveer een maand na het afsluiten van het kwartaal worden de cijfers, per gemeente 

gerangschikt, al wel op een dashboard  geplaatst. Het betreft hier echter de kale cijfers zon-

der duiding. 

Inmiddels heeft de VNG een monitor gelanceerd onder de titel zorglandschap. Deze monitor 

baseert zich op de cijfers van het CBS. De cijfers in deze monitor wijken op een aantal punten 

af van de cijfers in deze rapportage. Dat kan mede het gevolg zijn van het feit dat het CBS ge-

gevens gebruikt van meer aanbieders dan dat wij uitvragen. In de toekomst, wanneer wij ge-

gevens uit het GGK kunnen gebruiken, zullen de cijfers steeds nauwkeuriger de werkelijkheid 

benaderen. 
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2 Toekomst met de Jeugd 

Om gezond en veilig te kunnen opgroeien is het belangrijk dat een aantal basisbehoeften op 

orde zijn. In dit hoofdstuk laten we zien hoe het staat met de basisbehoeften van jeugdigen 

in Holland Rijnland, op het terrein van het gezin en maatschappelijke participatie: onderwijs 

en arbeidsmarkt. 

2.1 Jeugdigen en gezin 

Het aantal jeugdigen neemt de komende jaren toe in Holland Rijnland. Dit betreft voorname-

lijk de jongste jeugd, in 2030 zijn er minder jongeren tussen de 12 en 23 jaar dan in 2016. 
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Figuur 1    Aantal jeudigen naar leeftijd in 2016 en 2030

2016 2030

 

bron: provinciale prognose, Tympaan Instituut 

De meeste jeugdigen in Holland Rijnland groeien op in een gezin waar twee ouders aanwezig 

zijn. Zo’n 13% van de jeugdigen in Holland Rijnland groeit op in een eenoudergezin (figuur 4). 

Dit aantal neemt toe. Het aantal jeugdigen dat opgroeit in een eenoudergezin verschilt per 

gemeente. In kaart 1 is het percentage jeugdigen dat opgroeit in een eenoudergezin weerge-

geven. 

Het aantal kleinere gezinnen met 1 en 2 kinderen groeit nog steeds langzaam. Het aantal ge-

zinnen met 3 of meer kinderen blijft stabiel. Het aantal grote gezinnen met 4, 5 of meer kin-

deren neemt af (figuren 2 en 3). 
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figuur 2     Aantal gezinnen, naar kindertal 
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bron: CBS, Tympaan Instituut 
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Figuur 3     Aantal grote gezinnen
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bron: CBS, Tympaan Instituut 
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Figuur 4     Aantal jeugdigen (0-17 jaar)
in eenouderhuishoudens

 

 

 

Kaart 1 Aandeel jeugdigen in een eenouderhuishouden in 2016 

 

 

bron: CBS, Tympaan Instituut 
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In vergelijking met Nederland en Zuid-Holland groeien de meeste jeugdigen op in een gezin 

met een goede financiële positie. Het aantal gezinnen onder de lage-inkomensgrens is lager 

dan gemiddeld. Dit aantal neemt de afgelopen jaren wel toe. Dit wordt mede veroorzaakt 

doordat eenouderhuishoudens vaker een laag inkomen hebben dan gezinnen met twee ou-

ders1. 
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Figuur  5     Aantal gezinnen (alle kinderen < 18 jaar) onder de
lage-inkomensgrens

eenoudergezinnen paar met kinderen 

 

bron: CBS 

 

 

Tabel 1 Percentage gezinnen (alle kinderen <18 jaar) dat onder de lage-inkomensgrens 

leeft in 2014 

 

holland rijnland zuid-holland nl 

paar 5 8 7 

eenoudergezin  29 34 33 

bron: CBS 

2.2 Onderwijs en arbeidsmarkt 

Bijna alle jeugdigen in Holland Rijnland volgen onderwijs. Zij halen gemiddeld een hoger op-

leidingsniveau dan gemiddeld in Zuid-Holland. In het voortgezet onderwijs valt op dat leer-

                                                           

1 De grens die gehanteerd is voor een laag inkomen is de lage-inkomensgrens van het CBS. Deze grens wisselt per jaar en ge-

zinssamenstelling en is afgeleid van de bijstandsuitkering in 1979. In 2014 was de grens voor een echtpaar met 2 kinderen  

€ 1.920,00 en voor een alleenstaande € 1.020,00. 
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lingen die in Holland Rijnland wonen relatief vaker een diploma voor vwo en havo halen dan 

voor vmbo basis/kader, in vergelijking met heel Zuid-Holland. 

In het schooljaar 2014-2015 scoorden leerlingen in Holland Rijnland gemiddeld iets meer dan 

een punt hoger op de citoscore dan gemiddeld in Zuid-Holland (536,1 versus 534,9). Kaart 2 

laat zien dat er wel grote verschillen bestaan tussen de gemeenten in Holland Rijnland.  

Kaart 2 Gemiddelde cito-score eindtoets in schooljaar 2014-2015 

bron: DUO, Tympaan Instituut 
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Figuur 6     Aandeel geslaagden per schooltype in schooljaar
2014/2015

holland rijnland zuid-holland
 

bron: CBS, Tympaan Instituut 

Bij de oudere leeftijdsgroep (18-23-jarigen) valt te zien dat de deelname aan het reguliere 

onderwijs hoger ligt dan gemiddeld in Zuid-Holland. Het percentage is de afgelopen jaren ge-

groeid en hoewel er een daling te zien is in het schooljaar 2015-2016 is de daling minder 

sterk dan in Zuid Holland als geheel. 
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Figuur 7     Deelname regulier onderwijs 18-23-jarigen

holland rijnland zuid-holland

 

bron: CBS 

Van de jongeren die beschikbaar zijn voor werk is een kleiner deel werkloos dan gemiddeld in 

Zuid-Holland. Het werkloosheidspercentage in 2016 ligt weer ongeveer op het niveau van 
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voor de economische crisis, maar vertoont in de COROP-regio Leiden en Bollenstreek tussen 

2015 en 2016 een lichte stijging. 
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Figuur 8     Werkloosheidspercentage 15-25-jarigen

leiden en bollenstreek alphen a/d rijn zuid-holland

 

bron: CBS 
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3 Transformatiedoelen 

3.1 Inleiding 

Op dit moment zijn er nog geen rapportages uit te brengen over de voortgang van de trans-

formatieplannen die zijn ingediend in het kader van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland 

Rijnland. In de volgende kwartaalrapportages komt de voortgang van de projecten uitgebreid 

aan de orde. 

3.2 Algemene opmerkingen 

Zowel van aanbieders jeugdhulp met verblijf als ambulante aanbieders wordt verwacht dat 

zij aantoonbaar gericht zijn op ‘de beweging naar voren’. Hiermee wordt bedoeld het ontzor-

gen, het demedicaliseren en het benutten van mogelijkheden in de eigen omgeving (het 

voorveld). Jeugdhulp wordt, zowel ambulant als residentieel, gezien als aanvullend op de 

primaire verantwoordelijkheid van ouders en/of eigen omgeving en dat moet tot uitdrukking 

komen in de behandelplannen en daarop te organiseren samenwerking/samenhang. Onder-

steuning door en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, familie behoort tot 

het uitgangspunt bij het opstellen van behandelplannen. Aanbieders jeugdhulp maken hierbij 

gebruik van digitale mogelijkheden of nemen initiatieven deze in gemeenschappelijkheid te 

ontwikkelen. 

3.3 Enkele aansprekende voorbeelden uit de kwartaalgesprekken 

3.3.1 Begeleiding 

Inzowijs hervormt haar logeervoorziening naar een inhoudelijke themadag in het weekend. 

Primaire verantwoordelijk wordt sterker bij ouders gelegd. Met het organiseren van de the-

madag wordt begeleiding aan de hand van een inhoudelijk onderwerp doelgericht vormge-

geven, terwijl de rest van het gezin deze dag de handen vrij heeft (respijtzorg). 

In 2017 zal de groepsopvang van Inzowijs worden getransformeerd in een participatiecen-

trum. Tussen 1 juli en 1 september 2017 moet Inzowijs uit de huidige locatie groepsopvang. 

Deze verhuizing is direct aanleiding om een eerder ontwikkeld plan rond de inhoud van de 

groepsopvang uit te voeren. De nieuwe locatie zal meer geïntegreerd in de wijk zijn en ver-

bonden met een locatie voor reguliere kinderopvang. Inzowijs voorziet hiermee een afname 

van het gebruik van jeugdhulp en een toename van gebruik van reguliere voorzieningen voor 

kinderopvang (en het ontwikkelen van tussenvormen). 

Van de H10 gemeenten heeft Prodeba (begeleiding) een subsidie gekregen voor onderzoek 

onder kinderen die uitbehandeld zijn maar niet terug kunnen naar huis of pleeggezin. Dit 

http://www.tympaan.nl/
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bleek een veel grotere doelgroep te zijn dan Prodeba aanvankelijk dacht. Daarom onder-

zoekt Prodeba nu de mogelijkheid voor het opzetten van een vorm van beschermd wonen. 

Dit wil zij doen in een grensgemeente zodat cliënten uit Holland Rijnland hier ook van kun-

nen profiteren. In dit kader heeft zij ook aansluiting gezocht bij de initiatiefnemers van het 

plan Ketenverantwoordelijkheid 24-uursvoorziening binnen het Tijdelijk Fonds. 

3.3.2 Specialistische GGZ 

De inzet van het digitale triage-instrument door Curium bij de huisartsen heeft ertoe geleid 

dat minder kinderen na een verwijzing alsnog naar een andere aanbieder wordt gestuurd. De 

kwaliteit van de verwijzing is toegenomen, waardoor kinderen eerder de meest passende 

hulp ontvangen. Dit jaar wil Curium echt werk maken van de implementatie van E-health, om 

hulp laagdrempelig en meer toegankelijk te maken voor cliënten en hun ouders. Ter onder-

steuning van dit proces is, in samenwerking met Cardea, ook een plan ingediend bij het Tijde-

lijk Fonds. 

Virenze is in gesprek met Veilig Thuis om de kwaliteit van de beoordeling van de ouder-

kindrelatie te versterken. Specialistische kennis komt dan mogelijk beschikbaar in plaats van 

achteraf. 

3.3.3 Jeugdhulp voor kinderen met een verstandelijke beperking 

Kinderdagcentrum De Honingraat van Het Raamwerk organiseert meespeelmiddagen voor 

ouders en hun kinderen, die wachten op een plekje op het kinderdagcentrum. Hierdoor 

wordt de behandeling al gestart, aanvullend op de primaire verantwoordelijkheid van ou-

ders. Daarnaast onderzoekt Het Raamwerk de mogelijkheden om door samenwerking met 

een lokale peuterspeelzaal meer kinderen ambulant te kunnen helpen in plaats van op een 

(dag)locatie van de aanbieder. 

Impressie Hart voor de Jeugd bijeenkomst 21 februari 2017 
Hart voor de Jeugd is een bijeenkomst voor en door aanbieders. Aan de hand van een cen-
traal thema vertellen aanbieders tijdens deze bijeenkomst hoe zij de doelstellingen van Hart 
voor de Jeugd vormgeven. Bovendien krijgen aanbieders de kans om het dialoog aan te gaan 
met andere aanbieders. Het thema van de eerste bijeenkomst was 24-uurs jeugdhulp.  

24-uurs jeugdhulp: ‘vernieuwing in verbinding’ 

Wachtlijsten, huisvestingsproblematiek, 18-/18+ en veel overgangen (‘hoppen’). Dit zijn een 
paar van de problemen waar aanbieders binnen de 24-uurs jeugdhulp tegenaan lopen. Curi-
um, Ipse de Brugge, Horizon, ’s Heerenloo en Cardea besloten daarom de handen ineen te 
slaan en zich samen te buigen over deze problematiek. Zij hebben gezamenlijk een plan op-
gesteld om hiermee om te gaan. Op zoek naar draagvlak en verbinding voor hun initiatief zijn 
zij tijdens deze eerste Hart voor de Jeugd bijeenkomst in gesprek gegaan met andere aanbie-
ders.   

De verschillende onderdelen van het initiatief werden geïntroduceerd. Een belangrijk thema is 
het verbeteren van de aansluiting en doorstroming binnen het stelsel. Om dit doel te bereiken 
willen aanbieders uit de werkgroep gebruik maken van een trajectbenadering waarbij over or-
ganisaties heen wordt gedacht.  

http://www.tympaan.nl/
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Om dit te bereiken is inzicht in vraag en aanbod nodig. Op dit moment werken organisaties 
met eigen wachtlijsten waardoor niet altijd duidelijk is hoeveel vraag er in de gehele sector is. 
Mogelijk bestaat er bij een organisatie een wachtlijst, terwijl er bij een andere organisatie bed-
den leegstaan. Daarom stelt  de werkgroep voor om overkoepelende monitoring te laten 
plaatsvinden.   

Daarnaast komen de aanbieders met het plan om een gezamenlijke, regionale entree voor 24-
uurs jeugdhulp te creëren. Eén punt waar iedereen zich aanmeldt voor de zorg, om misplaat-
sing en de daaropvolgende overgangen te voorkomen.  

In subgroepen gingen deelnemers met elkaar in gesprek over de plannen. In deze intiemere 
setting kwamen levendige gesprekken op gang waarin diverse nieuwe ideeën naar voren 
kwamen. Zo werd bijvoorbeeld het advies gegeven om resultaatgericht te handelen en je altijd 
af te vragen ‘welke aanbieder kan dit resultaat bieden?’. Daarnaast werd ook de suggestie 
geopperd om de rol en invloed van de gemeentes bij woningbouwcoöperaties te benutten, 
voor het verkrijgen van voldoende huisvestingslocaties.  

Al met al was het een vruchtbare middag. Het leverde de werkgroep 24-uurs jeugdhulp feed-
back en nieuwe ideeën op terwijl het voor anderen een aanzet gaf om op een andere manier 
naar de organisatie van hulpverlening te kijken. Door samen te werken aan het oplossen van 
gezamenlijke problemen kan er efficiënter worden gewerkt en worden cliënten beter geholpen.  

 

  

http://www.tympaan.nl/
mailto:info@tympaan.nl


 

13 

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland 2016, kwartaal 4 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl 

4 Doelmatigheid van hulp: 

‘doen wat moet’ 

4.1 ‘Tellen’ 

Het is belangrijk dat jeugdigen passende hulp krijgen. Niet te zwaar en niet te licht. Met de 

huidige beschikbare data zijn er twee indicatoren door de tijd heen te volgen. 

 Hoeveel jeugdhulptrajecten die worden gestart, worden afgesloten omdat de doelen die 

vooraf gesteld zijn, zijn gehaald? 

 Hoe vaak ontstaat een crisissituatie waardoor met spoed gehandeld moet worden? 

Hoe hoger de eerste indicator hoe vaker doelmatige hulp is ingezet, hoe lager de tweede in-

dicator hoe beter er tijdige en doelmatige hulp wordt ingeschakeld. 
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Figuur 9     Percentage trajecten dat volgens plan wordt
afgesloten

jeugdhulp met verblijf jeugdhulp zonder verblijf jgt

 

1 Van een gedeelte van de afgesloten trajecten over de hele periode is de uitkomst van de hulp onbekend (zorg met verblijf: 

ongeveer 10% en zorg met verblijf ongeveer 3%). 

Figuur 9 laat zien dat trajecten jeugdhulp zonder verblijf vaak succesvol worden afgesloten. 

Dit betreft ambulante hulp bij zowel aanbieders als de jeugdige thuis, dagbehandeling of 

dagopvang. Het is hulp die alleen toegankelijk is na een verwijzing. Bij de hulp die door de 

Jeugd- en Gezinsteams (JGT) wordt geleverd is een duidelijke toename te zien in het aantal 

trajecten dat volgens plan wordt afgesloten.  
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In de jeugdhulp valt er grofweg onderscheid te maken tussen aanbieders die zich richten op 

jeugd-GGZ, begeleiding en opvang voor jeugdigen met een verstandelijke beperking en aan-

bieders ‘jeugd en opvoedhulp’. Bij de doelmatigheid valt op dat hulp voor jeugdigen met een 

beperking het minst vaak volgens plan wordt afgesloten (over 2016 62%, exclusief trajecten 

waarbij de uitkomst onbekend is). Dyslexiezorg wordt het meest volgens plan afgesloten 

(over 2016 92%). Als een traject voortijdig wordt afgesloten is dit vaak in overeenstemming 

tussen aanbieder en cliënt of vanwege externe omstandigheden. Bij begeleiding bij jeugdigen 

met een beperking en aanbieders jeugd en opvoedhulp worden trajecten ook vaak eenzijdig 

door de cliënt beëindigd. 
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Figuur 10     Aantal trajecten dat vanwege een crisissituatie is
gestart

 

 

Het aantal situaties waarbij een crisis ontstaat, kan op dit moment alleen worden gemeten 

door te kijken hoe vaak aanbieders een traject starten/registreren onder opgave: perspectief 

‘stabilisatie van een crisissituatie’. Of aanbieders de definities van het CBS hier altijd hetzelf-

de hanteren is niet bekend. 

In figuur 10 is te zien dat het aantal plaatsingen om een crisissituatie te stabiliseren in 2016 

afneemt. Het gaat hier vaak over jeugdhulp in netwerk jeugdigen (intensieve thuisbegelei-

ding) uitgevoerd door aanbieders ‘jeugd en opvoedhulp’. 

De cijfers lijken is in tegenspraak met het algemeen gevoel bij gemeenten en aanbieders dat 

het aantal crisisplaatsingen toeneemt. Dit kan te maken hebben met het feit dat crisisplaat-

singen moeilijk te kwantificeren zijn op basis van de beschikbare gegevens en dat er geen 

eenduidige definitie wordt gehanteerd. Dit onderwerp vraagt de nodige aandacht in de ko-

mende periode. Mede hierom is in het kader van de werkagenda Jeugd een werkgroep bezig 

dit onderwerp verder uit te diepen. 

 

Tabel 2 Aantal trajecten dat is gestart om een crisissituatie te stabiliseren in 2016, uitge-

splitst naar hulpvorm en soort organisatie 

soort organisatie hulpvorm k1 k2 k3 k4 
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begeleiding jeugd met beperking overig verblijf  1 
 

2 

ggz ambulante hulp op locatie aanbieder 17 19 13 18 

jeugd en opvoedhulp 

gezinsgericht 3 1 2 2 

jeugdhulp in netwerk jeugdige 42 26 34 29 

overig verblijf 13 18 17 12 

pleegzorg 5 5 2 2 
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5 Cliëntervaring 

5.1 Thema: cliëntparticipatie en ervaringsonderzoeken 

5.1.1 Inleiding 

Hoofdstuk 5 is geen cijfermatig hoofdstuk, maar een weergave van wat er besproken is met 

de aanbieders in de kwartaalgesprekken in het eerste kwartaal van 2017 en enige reflecties 

daarop. Er wordt daarom in meer algemene termen gesproken. De gesprekken waren zo di-

vers als er diversiteit aan aanbieders is. Het ene gesprek was vooral heel inhoudelijk en het 

andere meer procesmatig. Niet in alle gevallen was er bij het gesprek een cliëntvertegen-

woordiger aanwezig 

5.1.2 Het proces rondom cliëntparticipatie/ervaring 

Alle aanbieders zijn contractueel verplicht cliëntervaringsonderzoeken uit te voeren. Bij de 

gesprekken naar aanleiding van de kwartaalcijfers van het vierde kwartaal is dit thema vol-

gens de gemaakte afspraak op de agenda gezet. De aanbieders is gevraagd om in het kader 

van het kwartaalgesprek een gesprek te arrangeren met hun cliëntvertegenwoordiging. Bij de 

gesprekken is dit op verschillende manieren ingevuld. De aanbieders hebben daarbij gezocht 

naar een manier die past bij hun eigen organisatie. In het ene geval werd een gesprek ge-

voerd met een cliënt (meestal een ouder van een jeugdige). Dit was bijvoorbeeld het geval bij 

het Raamwerk, OnderwijsAdvies en Pep-junior of met (een vertegenwoordiging van) de cliën-

tenraad, zoals bij Curium. 

Het is heel zinvol gebleken om met (ouders van) cliënten te spreken over hun ervaringen. 

Vaak zijn dit ervaringen die al jaren zijn opgebouwd en die dus lang niet altijd een relatie 

hebben met het sinds 1 januari 2015 gevoerde regionale beleid jeugdhulp. Uit de gesprekken 

kwam naar voren dat de aanbieders, maar ook de ouders, cliëntenparticipatie zeer serieus 

nemen. Uit de gesprekken bleek dat ouders, de ouderraden en cliëntenraden kennen binn-

nen de betreffende instelling. Uit de gesprekken bleek echter dat ouders vooral direct be-

trokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken rondom hun kind en juist daar ook invloed op 

willen uitoefenen of betrokken bij willen zijn. Daarover was men in doorsnee (zeer) tevreden. 

Ouders zijn lang niet altijd in de gelegenheid of bereid structureel tijd te steken in een meer 

algemeen georiënteerde cliëntenraad. 

 
De JGT’s vinden de cliënten de belangrijkste partij die een oordeel over de jeugd- en gezins-
teams kan vellen Om hen draait het tenslotte. Om de ervaringen van de cliënten in beeld te 
kunnen brengen, hebben teams in 2016  per team ongeveer 25 vragenlijsten uitgezet onder 
zowel ouders als jeugdigen. In deze vragenlijsten is een beperkt aantal vragen gesteld over de 
hulpverlening, waarbij de respondenten hun waardering op een schaal konden aankruisen; 
deze is bij de verwerking omgezet in een waardering van 1 tot 10. Daarnaast is in open vra-
gen gevraagd wat goed gaat en of men een tip voor het team heeft. Ongeveer de helft van de 

http://www.tympaan.nl/
mailto:info@tympaan.nl


 

17 

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland 2016, kwartaal 4 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl 

lijsten is terug gekomen en het resultaat is opgenomen in de rapportage monitor jeugd- en 
gezinsteams zomer 2016.  
 
In 2017 neemt de Coöperatie JGT’s deel aan het cliëntervaringsonderzoek die door de ge-

meenten in Holland Rijnland gezamenlijk wordt uitgezet en de JGT’s zijn betrokken bij de 

voorbereiding. 

 
 
Cardea heeft in 2016 voor het clientervaringsonderzoek gebruik gemaakt van de Exit-lijst, het 
E-Panel en de veiligheidsbarometer. Omdat de respons bij het E-Panel laag was is besloten 
deze in 2017 niet nogmaals toe te passen. De respons bij de Exit-lijst was daarentegen hoog. 
Ook het tevredenheidscijfer van de ouders en cliënten was bij deze lijst hoog. In de toekomst 
wil Cardea naast deze onderzoeken ook focusgroepen bijeen laten komen om zo ook dieper 
op de resultaten in te gaan.  
 
In de jongerenraad van Cardea zitten cliënten en ex-cliënten vanuit de verschillende doel-
groepen van Cardea. Zij komen wekelijks bij elkaar samen met de begeleider van de jonge-
renraad om mee te denken over de hulp. Hierbij worden zowel punten aangedragen door 
Cardea zelf als de jongeren besproken en verder uitgewerkt. Zo heeft de jongerenraad de 
medewerkers van Cardea een cursus bejegening gegeven, een werkboek 16+ gemaakt met 
de benodigde informatie over het 18 jaar oud worden en een training: ”ben je er klaar voor”, 
over dit onderwerp, ontwikkeld. Deze training wordt nu ook door andere zorgaanbieders ge-
bruikt.  
 
 Horizon meet de cliëntervaring via Rom metingen en exit-vragenlijsten. De uitkomsten van 
deze onderzoeken worden onder andere besproken met het expertpanel, waarin ouders zitting 
hebben. Vanaf 2017 wordt ook het management meer betrokken bij de gesprekken met het 
expertpanel. Horizon kent ook een jongerenraad. 

EED aanbieders hebben over het algemeen geen cliëntenraad. Dit is gezien het karakter van 

de hulp wel begrijpelijk. Wel is er sprake van een hoge graad van ouderparticipatie. Zonder 

ouderparticipatie slaagt een behandeling EED meestal niet. 

Vrijwel alle aanbieders meten de cliëntervaring. Echter, slechts een klein gedeelte van de cli-

enten doet hieraan mee. De ervaring leert dat bij dergelijke onderzoeken mensen met een 

negatieve of sterk positieve ervaring reageren of dat mensen op alles heel gemiddeld scoren. 

De respons ligt over het algemeen niet boven de 20%. 

De twee grote aanbieders van begeleiding hebben een cliëntenraad ingericht en voeren cli-

entervaringsonderzoek uit. De uitkomsten van deze processen zijn goed geborgd in interne 

processen. Beide organisaties zoeken naast deze min of meer formele inspraak ook naar 

meer creatieve, andere manieren om initiatieven en feedback van cliënten beter voor het 

voetlicht te kunnen brengen. Deze aanbieders geven aan dat ouders vanzelfsprekend een be-

langrijke rol spelen als onderdeel van de begeleiding. 

Uit de gesprekken met vrijgevestigde aanbieders komt naar voren dat bij de kleinere aanbie-

ders een officieel cliëntervaringsonderzoek vaak achterwege blijft. Er wordt wel geïnvesteerd 

in cliëntparticipatie. Dat vertaalt zich bij kleinere aanbieders meestal in het nauwgezet geza-
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menlijk monitoren van de voortgang van de behandeling met de cliënt en zo nodig de ou-

ders. Bij vrijgevestigden wordt over het algemeen niet gekozen voor een cliëntenraad. Dit is, 

onder andere gezien de duur van de behandeling in de Generalistische Basis GGZ, ook niet 

het meest logische instrument. Veel vrijgevestigden nemen wel een vragenlijst af bij het be-

eindigen van een behandeling. De uitkomsten daarvan worden ingezet om de behandeling te 

verbeteren, waar nodig. 

Ook de grotere GGZ-aanbieders hebben van oudsher een cliëntenraad. De samenstelling, po-

sitie en de participatiegraad van jeugdigen wisselt. Bij Parnassia bijvoorbeeld is een jongeren-

raad actief en betrokken, terwijl de cliëntenraad van Curium meer de positie van een onder-

nemersraad namens de cliënten heeft. 

GGZ aanbieders meten de resultaten van de behandeling via een min of meer gestandaardi-

seerd onderzoek per cliënt: de Routine Outcome Meting (ROM). Het meten van cliënttevre-

denheid is een onderdeel van de ROM-meting. 

De gesprekken met cliënten leverden ook aanbevelingen op die aan de gemeenten gericht 

waren. Voorbeelden die werden genoemd waren: richt je op hulp die helpt en het behoud 

van expertise, het plezierige van het zien van een gezicht in plaats van steeds wisselende 

hulpverleners, houd soms even pas op de plaats, elke verandering heeft altijd impact voor 

organisatie en dus ook voor cliënten, stuur op betere samenwerking met het onder-

wijs/Regionaal Bureau Leerplicht, zorg dat organisaties beter gaan samenwerken. 

Niet alle gecertificeerde instellingen (GI’s) hebben een cliëntenraad, maar zijn wel op allerlei 

manieren bezig met cliënten en cliëntervaringen. Bij de WSG is een (kleine) afdeling ingericht 

met als uiteindelijke doel de kwaliteit van het werk te verbeteren. Zij geven advies aan de or-

ganisatie, maar ontwikkelen bij voorbeeld ook toolkits. 

De WSG en het Leger des Heils hebben een landelijke cliëntenraad. De cliëntenraad is daar-

om niet representatief voor Holland Rijnland, maar de onderwerpen die worden besproken 

zijn vrij universeel. In de cliëntenraad worden verschillende onderwerpen, zoals het nakomen 

van afspraken, het inzetten van trajecten of informatieverstrekking besproken. Bij de WSG 

kwam als te ontwikkelen onderwerp naar voren het inzetten van elementen als mediation na 

een doorlopen klachtenprocedure. 

De WSG doet het aanbod aan gemeenten om in het tweede kwartaal in Holland Rijnland een 

cliëntparticipatieproject/initiatief te starten. Met jongeren, rond JB JR of met pleegzorg. 

De GI’s hebben een wettelijke plicht tot het houden van cliëntervaringsonderzoeken. Zij doen 

dit op verschillende manieren. Zo maakt het Leger des Heils gebruik van de C-toets en de Exit 

vragenlijsten om de cliënttevredenheid te meten. De C-toets meet de tevredenheid van de 

cliënt omtrent de organisatie en hulpverlening. 

Jeugdbescherming West heeft onlangs een Spiegelbijeenkomst georganiseerd voor cliënten 

(ouders). Door de deelnemers figuurlijk een spiegel voor te houden worden aan de hand van 

open vragen ervaringen verteld. Ondanks een intensieve voorbereiding, was de opkomst met 
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5 ouders niet optimaal. Een signaal dat door meer aanbieders wordt afgegeven. Aandacht 

voor persoonlijk contact wordt als zeer waardevol ervaren. 

5.1.3 Inhoudelijke opmerkingen uit de gesprekken over cliëntparticipatie/ 

ervaring 

Houd bij het lezen in deze paragraaf in het oog dat diverse uitspraken gekleurd kunnen zijn 

omdat slechts met een beperkt aantal ouders is gesproken. 

Bij aanbieders van dagbehandeling kwam naar voren dat ouders het heel jammer vinden dat 

hun kinderen niet 9 dagdelen kunnen komen. Veel ouders willen het aantal dagdelen uitbrei-

den op het moment dat hun kind 4 jaar wordt (schoolgaande leeftijd bereikt), zodat er een 

soort schoolritme ontstaat. Binnen het beschikbare budget kiest de aanbieder er eerder voor 

meerdere kinderen te helpen, dan dagdelen uit te breiden. 

Een ander punt dat vaak naar voren komt in gesprekken met ouders is het verkrijgen van een 

WLZ-indicatie. De aanbieder steekt soms veel tijd in het ondersteunen van ouders bij het 

verkrijgen van de juiste informatie om een aanvraag te doen. De onzekerheid die hiermee 

gepaard gaat en de hoeveelheid tijd die dit kost wordt als heel vervelend ervaren door de 

aanbieders. 

Een enkele aanbieder heeft onder financiële druk het automatisme van het verstrekken van 

vervoer naar de dagbesteding afgeschaft. Dit wordt door nieuwe ouders juist positief ervaren 

omdat op deze manier een natuurlijk overdrachts-contactmoment met de begeleiders wordt 

gerealiseerd. Ouders die gewend waren aan vervoer, hebben meer moeite met deze omslag. 

Uit een aantal verhalen bleek dat ouders in meerdere of mindere mate de functie van 1 re-

gisseur bij de hulp misten. Verhaald werd over lange zoektochten langs instellingen, scholen, 

waarbij zelden sprake was van ‘warme overdracht’ of ‘dakpanconstructies’ en waarbij vaak 

opnieuw het wiel wordt uitgevonden. Niet alle cliënten bleken ervaringen te hebben met het 

JGT, maar de meeste waren ermee bekend en de ervaringen waren merendeels positief. 

Een belangrijk deel van de gesproken (ouders van) cliënten hebben door de aard van de pro-

blemen met hun kind ervaringen met meerdere jeugdhulpaanbieders. Die ervaringen zijn in 

meerderheid positief, maar niet allemaal. Ouders vinden dit begrijpelijk, omdat het soms las-

tig is te bepalen of het kind op de goede plek zit, maar de bejegening bleek ook een punt. Er 

bleek nogal eens sprake van afsluiting van trajecten zonder nazorg of warme overdracht. Ou-

ders wijzen er daarbij vaak op hoe belangrijk het is dat aanbieders naar ouders luisteren om-

dat die hun kind het beste kennen en weten wat de beste manier van benaderen is. In grote 

meerderheid was er sprake van tevredenheid over de hulp die men nu ontving maar er wa-

ren ook zorgen. Die richten zich bijvoorbeeld op vragen als: volgende school, problematiek 

18-/18+, waarbij het voor ouders sterk kan helpen als samen met hen en hun kind aan het 

perspectiefplan wordt gewerkt waarbij al vooraf afspraken met scholen, opvolgende hulpver-

leners en andere gremia zijn gemaakt. 

De JGT’s hebben in de zomer van 2016 een monitorrapportage gemaakt over de periode no-

vember 2015 tot juni 2016. Deze rapportage bevat de verzamelde gegevens over de tevre-

http://www.tympaan.nl/
mailto:info@tympaan.nl


 

20 

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland 2016, kwartaal 4 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl 

denheid van cliënten en samenwerkingspartners die zijn verkregen door middel van vragen-

lijsten. Omdat slechts een beperkt aantal cliënten en samenwerkingspartners het vragenfor-

mulier heeft teruggestuurd, geven de JGT’s in hun rapport aan dat het onderzoek een be-

perkte weergave is van de werkelijkheid maar het beeld niet anders is dan van de eerdere 

monitors. De cliënten en samenwerkingspartners zijn tevreden over de snelle hulp zonder 

wachtlijsten en de hulp op maat door de nauwe samenwerking tussen hulpverleners met 

verschillende expertises in de teams. Uit de ervaringen met de samenwerkingspartners komt 

een aantal suggesties voor verbetering in de samenwerking en de communicatie waarop ver-

volgens acties/initiatieven worden uitgezet. 
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6 Processen 
 

6.1 6.1 ‘Tellen’ 

Het is van belang dat jeugdigen die hulp nodig hebben deze ook tijdig krijgen en dat trajecten 

niet onnodig lang duren. Hiervoor is een aantal indicatoren bepaald: 

 het aantal aanbieders dat een opnamestop had in het vierde kwartaal; 

 het aantal jeugdigen dat op de laatste dag van het kwartaal al meer dan 8 weken wacht 

tot het starten van hulp; 

 de gemiddelde tijd tussen de aanmelddatum en de startdatum van hulp aan cliënten; 

 de looptijd van trajecten die zijn afgesloten. 

Tabel 3 Aantal aanbieders met een opnamestop in kwartaal 4 

soort jeugdhulp aantal aanbieders met een opnamestop 

ambulante hulp op locatie aanbieder 4 

daghulp op locatie aanbieder 3 

ambulante hulp in netwerk jeugdige 3 

pleegzorg 0 

gezinsgericht verblijf 1 

gesloten plaatsing 0 

overig verblijf 1 

 

Enkele aanbieders hadden korte of langere tijd een opnamestop in het vierde kwartaal. Een 

groot aantal van deze aanbieders biedt begeleiding aan jeugdigen met een beperking. Bij de 

diverse aanbieders bleek rond de zomer dat zij onvoldoende budget beschikbaar hadden om 

nieuwe cliënten aan te nemen. Enkele aanbieders kampten ook met een tekort aan budget 

om de huidige cliënten te behandelen. 

7 aanbieders gaven aan een wachtlijst te hebben gehad in de tweede helft van 2016. 2 van 

deze aanbieders zijn samen verantwoordelijk voor zo’n 75% van de wachtlijst jeugdhulp zon-

der verblijf. Dit betreft Cardea en Onderwijsadvies. Omdat er tekort aan budget voor behan-

deling in de hele sector EED was, kon Onderwijs Advies geen cliënten doorverwijzen naar an-

dere aanbieders, om zo voor cliënten de wachttijd te verkorten. Enkele ouders gaven er zelf 

de voorkeur aan te wachten tot er in het nieuwe jaar weer ruimte in het budget is voor be-

handeling. Bij Cardea stonden eind vierde kwartaal 48 jeugdigen op de wachtlijst voor een 
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vorm van jeugdhulp zonder verblijf (ambulante hulp of daghulp) en 14 op de wachtlijst voor 

een vorm van verblijf. 

Jeugdigen die wachten op jeugdhulp met verblijf, wachten vaak op een verblijf bij een aan-

bieder jeugd- en opvoedhulp. Dit betreft ook regelmatig jeugdigen die wachten op een speci-

fieke plaats bij een specifieke instelling. Het is mogelijk dat deze jeugdigen ondertussen an-

dere hulp krijgen. 
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Figuur 11     Aantal jeugdigen op de wachtlijst

jeugdhulp met verblijf jeugdhulp zonder verblijf

 

 

Tabel 4 laat zien dat de langste wachttijden optreden bij gezinsgericht verblijf en daghulp op 

locatie aanbieder. Gezinsgericht verblijf bootst de gezinssituatie na, maar is geen pleegzorg. 

Voorbeelden zijn een gezinsvervangend tehuis, gezinshuizen of overnachten in logeerhuizen 

of op zorgboerderijen. Daghulp is hulp die minimaal een dagdeel per keer duurt en plaats-

vindt op de locatie van de aanbieder. Voorbeelden zijn dagbesteding, dagstructurering of 

multidisciplinaire dagbehandeling. Dat jeugdigen vooral op deze vormen van hulp wachten is 

in lijn met de eerdere indicatoren die laten zien dat wachtlijsten en -tijden met name voor-

komen bij aanbieders jeugd en opvoedhulp en aanbieders die jeugdigen met een beperking 

begeleiden. Jeugdigen zijn bereid te wachten op een plek in de door hen gewenste voorzie-

ning. Het zijn wel vormen van jeugdhulp die in vergelijking met andere vormen een relatief 

lage instroom hebben. De overgrote meerderheid van jeugdigen start binnen 8 weken met 

jeugdhulp. De JGT’s kennen nauwelijks jeugdigen die langer dan 8 weken wachten. Dit ligt in 

lijn met de visie van Holland Rijnland op de JGT’s. 

Tabel 4 Percentage gestarte cliënten per kwartaal dat meer dan 8 weken1 heeft gewacht 

totdat de zorg is gestart2 

 

kw1 kw2 kw3 kw4 

ambulante hulp op locatie aanbieder 20 24 30 22 
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daghulp op locatie aanbieder 34 57 62 23 

hulp in netwerk jeugdige 10 17 35 20 

pleegzorg 33 33 0 0 

gezinsgericht 50 60 73 71 

gesloten plaatsing 0 0 0   

overig verblijf 6 19 7 0 

jgt 3 3 2 2 

1  Het aantal jeugdigen dat meer dan 8 weken wacht wordt licht overschat doordat een aantal aanbieders de startdatum van de 

zorg aanpassen aan de nieuwe DBC. De aanmelddatum wordt dan niet altijd aangepast, waardoor een jeugdige een lange 

wachttijd lijkt te hebben gehad. 

2 Dit is alleen bepaald over het aantal gestarte trajecten waarvan ook een aanmelddatum bekend is. Sommige hulpvormen 

hebben een heel klein aantal starters per kwartaal waardoor de percentages vertekenen.  

Figuur 12 laat zien dat lichtere vormen van ambulante hulp op locatie aanbieder in ongeveer 

de helft van de gevallen binnen een halfjaar wordt afgesloten. Bij het JGT wordt ook bijna de 

helft van het aantal trajecten afgesloten, maar hierbij zitten ook de (incidentele) contacten in 

het kader van een PGB-aanvraag en/of alleen een ZIN-toeleiding. De langere looptijd bij de 

JGT’s wordt voor een deel ook veroorzaakt door het huidige registratiesysteem waarbij dos-

siers, onder andere bij de zogeheten ‘vinger aan de pols zaken’, open blijven staan. Dit komt 

doordat ouders een nieuw e-mailadres moeten maken als er een nieuw contact plaatsvindt. 

Er wordt momenteel gewerkt aan een meer passend en klantvriendelijk ICT-programma, dat 

eind 2017 in werking zal treden. 

Gesloten plaatsing en overig verblijf kennen relatief veel korte trajecten. Gesloten plaatsin-

gen kunnen alleen plaatsvinden met een machtiging gesloten jeugdhulp of een machtiging 

BOPZ. Deze trajecten worden bij voorkeur rond de 6 maanden afgesloten, waarbij de betrok-

kenen, indien nodig, worden doorverwezen naar een lichtere vorm van hulp. Op dit moment 

is de verblijfstijd bij Horizon gemiddeld 7 maanden en bij Schakenbos 8 maanden.  

Niet verassend worden trajecten pleegzorg in meer dan de helft van de gevallen pas na lan-

gere tijd afgesloten. Overig verblijf betreft vormen van verblijf die niet in andere categorieën 

vallen. Dit kan van alles zijn, van kamertraining tot vakantieopvang. 

Trajecten daghulp duren ook vaak relatief lang. Daghulp is gericht op een doelgroep die vaak 

langere tijd begeleiding en/of behandeling nodig heeft, vanwege de aard van de aandoening. 
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Figuur 12     Looptijd van afgesloten trajecten in 2016,
in percentages

korter dan een halfjaar tussen een halfjaar en een jaar meer dan een jaar

 

6.2 6.2 Wachttijden en wachtlijsten 

In 2016 ontstonden bij diverse aanbieders langere wachttijden en wachtlijsten dan gewenst. 

Oorzaak hiervan de daling van de budgetplafonds en de afspraken omtrent het niet uitbeta-

len van overproductie. Ook in de komende 4-5 jaar zullen, als gevolg van de snelle daling van 

budgetten in relatie tot de veel beperktere daling van kosten jeugdhulp in Holland Rijnland,  

cliëntenstops, wachttijden en wachtlijsten aan de orde zijn.  

In de resultaatovereenkomst 2017 – 2019 zijn nadrukkelijk(er) afspraken opgenomen over 

wachttijden, wachtlijsten en publicatie daarvan.  Hoewel deze Q4 rapportage nog over 2016 

gaat, kan wel worden vermeld dat door het operationaliseren van het GGK (digitale gege-

vensuitwisseling) veel meer informatie ter beschikking komt. Inmiddels worden er afspraken 

gemaakt met aanbieders die aangeven dat bij hen wachtlijsten ontstaan. Zij zijn gehouden 

duidelijke informatie aan te leveren over aantallen clienten in zorg, het type zorg, gemiddel-

de doorlooptijden en –kosten, uitstroomprognoses. In de kwartaalgesprekken worden de 

ontwikkelingen besproken. Op deze wijze ontstaat inzicht in de ontwikkelingen die kan wor-

den gebruikt voor budgetoverwegingen. De cijfers die in deze rapportage zijn opgenomen 

zijn nog verzameld op “oude”wijze en zijn daardoor noch compleet, noch alleszeggend. Maar 

wel zijn de cijfers meer inzichtelijk dan in het begin van 2016.   

Op 25 januari 2017 is een drukbezochte avond voor Raadsleden georganiseerd om inzicht te 

geven in aard en achtergronden van wachten. Om meer inzicht te krijgen in de achtergron-

den is vanuit de werkagenda Jeugd een werkgroep aan de slag om hier nader invulling aan te 

geven. Aan de orden komen vragen als: wanneer er moet worden gewacht, wat is dan accep-

tabel? Wat is de definitie van wachten? Hoe voorkom je dat jeugdigen op meerdere wacht-
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lijsten staan? De opbrengsten van deze werkgroep worden gebruikt door de TWO bij het na-

drukkelijker sturen op processen.  
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7 Financiën 

De financiële gegevens sluiten aan bij de gegevens zoals die aan de gemeente zijn verstrekt 

voor de jaarrekening. De cijfers sluiten aan op de prognose van februari 2017, zoals deze ook 

zijn verwerkt in de notitie prognose 2017 die in het pho Maatschappij aan de orde is ge-

weest. Deze cijfers zijn nog in bewerking  en de uiteindelijke verantwoording 2016, waar de 

accountant een verklaring op zal geven, kan nog licht afwijken. 

  

 

Al in 2016 is een substantieel tekort geconstateerd. Dit heeft gedurende 2016 geleid tot een 

inbreng van extra middelen van in totaal 3.350.000 euro. Het uiteindelijke af te rekenen re-

sultaat zal opgemaakt worden na het afronden van de definitieve afronding van de controles 

van de ingediende jaar verantwoordingen van de gecontracteerde aanbieders van jeugdhulp. 
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8 Basiscijfers 

8.1 Jeugd- en gezinsteams 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

dec-14 kw1-15 kw2-15 kw3-15 kw4-15 kw1-16 kw2-16 kw3-16 kw4-16

Figuur 13     Aantal trajecten bij JGT’s in Holland Rijnland
(gestart, beëindigd en in zorg)

aantal gestarte trajecten

aantal beëindigde trajecten

aantal trajecten in zorg op laatste dag van de maand
 

 

In 2016 stabiliseert het aantal lopende trajecten bij de JGT’s ten opzichte van 2015, maar de 

groei is nog steeds aanzienlijk (figuur 13). Aan het begin van het jaar waren er ongeveer 

3.900 trajecten en aan het eind van het jaar ruim 4.700. Een verklaring voor de groei in het 

aantal trajecten is dat er beter wordt geregistreerd. Er zijn eenduidige afspraken gemaakt 

over welke contacten te registreren. Ook worden trajecten vaker als afgesloten geregi-

streerd. Het is nog niet goed mogelijk een interpretatie te geven van deze cijfers. De trajec-

ten zijn erg ongelijksoortig. De cijfers geven bijvoorbeeld geen inzicht in het type zorgvraag 

van de cliënten. Dat kan variëren van een aanvraag PGB tot zeer ingewikkelde multiproblem-

problematiek. Voor 2017 zijn afspraken gemaakt over de monitoring, waardoor in de toe-

komst meer duiding gegeven kan worden aan de cijfers. 

In alle gemeenten ligt het aandeel trajecten per 100 jeugdigen aan het eind van het jaar ho-

ger dan het begin. Verhoudingsgewijs is het aantal trajecten in Zoeterwoude en Kaag en 

Braassem het sterkst toegenomen. In een aantal gemeenten waar het aantal trajecten per 

100 jeugdigen al lager dan het gemiddelde lag, zoals Leiderdorp, is de stijging veel minder 

hard gegaan. 
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Figuur 14     Aantal trajecten bij het JGT per 100 0-17-jarigen

begin 2016 einde 2016

 

 

8.2 Jeugdhulp zonder verblijf 
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Figuur 15     Jeugdhulp zonder verblijf in Holland Rijnland
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Figuur 15 laat zien dat het aantal trajecten jeugdhulp zonder verblijf wat afneemt in de laat-

ste twee kwartalen. Het aantal trajecten ligt aan het eind van 2016 wel hoger dan aan het 

begin. De instroom nam in vergelijking met het derde kwartaal wel weer heel licht toe in de 

trajecten ambulante hulp op locatie aanbieder. Dit betreft alleen trajecten bij GGZ-
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aanbieders. Een verklaring hiervoor is dat rond de zomer veel, vooral vrijgevestigde GGZ-

aanbieders, minder kinderen konden opnemen vanwege het bereiken van hun budgetpla-

fond. In november hebben diverse aanbieders, door het herverdelen van budgetplafonds on-

derling, weer ruimte om te behandelen gekregen. In de branches dyslexiezorg, jeugd- en op-

voedhulp, en begeleiding voor jeugdigen met een beperking, was er een daling in de in-

stroom tussen het derde en vierde kwartaal. 

Dit had onder andere te maken met de wachtlijsten die in deze sector ontstonden in het na-

jaar. Deze branches hadden echter ook een daling van de uitstroom tussen het derde en 

vierde kwartaal, terwijl de uitstroom bij de GGZ toenam. Voor dyslexiehulp is dit te verklaren 

uit het feit dat ook daar rond de zomer de budgetten voor de hulp waren uitgeput. Samen 

met de stabilisering in de trajecten JGT zou een voorzichtige conclusie kunnen zijn dat we 

een scherper beeld hebben gekregen van de kwantiteit van de zorgvraag in Holland Rijnland. 

Dat is van belang bij het versterken van sturingsinstrumenten. 
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Figuur 16     Jeugdhulp zonder verblijf: aantal trajecten per
100 0-17-jarigen in zorg
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In de meeste gemeenten is het aantal trajecten jeugdhulp zonder verblijf in de tweede helft 

van 2016 afgenomen. Tussen gemeenten zitten verschillen in hoe sterk deze afname is. In 

Hillegom nam het aantal trajecten per 100 jeugdigen ook in de tweede helft van 2016 nog 

toe. 

Hoewel enerzijds met enige tevredenheid kan worden gekeken naar de stabilisering/daling 

van het aantal trajecten ambulant, zal verder onderzoek nodig zijn om te bepalen in welke 

mate dit komt door budgetgebrek, cliëntenstops en wachtlijsten.  

In 2016 nam het aandeel cliënten dat verwezen is door de JGT's toe en het aandeel van de 

huisartsen af. Het aandeel van de overige verwijzers is relatief stabiel, dit betreft een relatief 

klein aandeel.  
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8.2.1 Ambulante hulp op locatie aanbieder 
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Figuur 17     Jeugdhulp zonder verblijf: ambulante hulp op
locatie aanbieder
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Ambulante hulp op locatie aanbieder is de meest voorkomende vorm van jeugdhulp en komt 

in alle sectoren van aanbieders voor. 

Dat het aantal gestarte trajecten afneemt kan samenhangen met de wachtlijsten die ont-

stonden aan het eind van het jaar. Een andere verklaring is dat een deel van de GGZ werkt 

met de DBC-structuur. Veel DBC’s zijn gestart in het eerste kwartaal van 2015 (veelal voort-

gezette hulp uit 2014). Een DBC loopt maximaal een jaar, wordt dan afgesloten en zo nodig 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

k1 k2 k3 k4

figuur 16a Verwijzers van trajecten zonder verblijf  

jgt huisarts jeugdarts GI medisch specialist
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start de aanbieder een nieuwe DBC. Dit effect zal in de komende jaren waarschijnlijk afvlak-

ken. 

Tabel 5 Aantal trajecten ambulante hulp op locatie aanbieder op 31-12-2016 naar type 

aanbieder 

 begeleiding 

jeugdigen met 

een beperking 

dyslexiezorg ggz jeugd en 

opvoedhulp 

lta 

alphen aan den rijn 40 163 827 70 24 

hillegom 1 31 144 13 3 

kaag en braassem 6 27 162 8 2 

katwijk 19 74 520 22 8 

leiden 18 120 672 73 15 

leiderdorp 10 31 179 8 7 

lisse 2 25 119 13 0 

nieuwkoop 11 44 150 10 2 

noordwijk 2 30 229 6 3 

noordwijkerhout 6 16 173 1 3 

oegstgeest 7 19 176 8 8 

teylingen 9 36 337 11 6 

zoeterwoude 1 11 53 4 4 

holland rijnland 132 627 3.741 247 85 

 

LTA-hulp betreft veelal (hoog) specialistisch hulpaanbod dat vanuit de regio in kleine aantal-

len per aanbieder wordt afgenomen. Het betreft jeugdhulp in alle sectoren. 
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8.2.2 Jeugdhulp in netwerk jeugdige 
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Figuur 18     Jeugdhulp zonder verblijf: jeugdhulp in netwerk
jeugdige
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aantal trajecten op laatste dag van kwartaal
 

 

Jeugdhulp in netwerk jeugdige betreft vooral begeleiding van jongeren met een beperking en 

hulp door aanbieders van jeugd en opvoedhulp. Dit type jeugdhulp zonder verblijf is toege-

nomen in 2016. Vooral het aantal jeugdigen dat begeleiding ontvangt is toegenomen. Dit is 

ook terug te zien in de financiële cijfers, waarbij er een groei te zien is die begon in 2015 en 

zich voortzette in 2016. Het betreft hier vaak langer lopende trajecten. Pas na ongeveer an-

derhalf jaar zal de daling die nu te zien is in het aantal gestarte trajecten effect hebben op 

het totale volume van deze vorm van jeugdhulp. 

In de cijfers per gemeente valt op dat de verhouding tussen type aanbieders nogal verschilt. 

Zo heeft Katwijk verhoudingsgewijs veel jeugdhulp in netwerk jeugdige door aanbieders 

jeugd en opvoedhulp (46%), terwijl dit in Teylingen slechts 25% van de trajecten is. 

Tabel 6 Aantal trajecten jeugdhulp in netwerk jeugdige op 31-12-2016 naar type 

aanbieder 

 begeleiding 

jeugdigen met  

een beperking 

ggz jeugd en 

opvoedhulp 

lta 

alphen aan den rijn 163 2 109 1 

hillegom 28  18  

kaag en braassem 54  22  

katwijk 98  85  

leiden 166 7 98  
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 begeleiding 

jeugdigen met  

een beperking 

ggz jeugd en 

opvoedhulp 

lta 

leiderdorp 25  19  

lisse 26  13  

nieuwkoop 34  18  

noordwijk 28  16  

noordwijkerhout 20  14  

oegstgeest 32  14  

teylingen 63  21  

zoeterwoude 9  3  

holland rijnland 746 9 450 1 

 

 

8.2.3 Daghulp op locatie aanbieder 
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Figuur 19     Jeugdhulp zonder verblijf: daghulp op locatie
aanbieder
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aantal beëindigde trajecten

aantal trajecten op laatste dag van kwartaal
 

 

Het aantal trajecten binnen dit type jeugdhulp ligt vrij stabiel in 2016. Het betreft zowel tra-

jecten voor jeugdigen met een beperking als trajecten voor jeugdigen met opvoed- en op-

groeiproblematiek. In het vierde kwartaal zijn relatief weinig trajecten beëindigd. Dit kan een 

na-ijleffect zijn van het feit dat in het derde kwartaal veel trajecten zijn beëindigd. Tussen 

gemeenten zijn verschillen in de het aantal trajecten per soort aanbieder zichtbaar. Het gaat 

vaak om kleine aantallen. De gemeente Leiden heeft relatief veel trajecten bij aanbieders 

jeugd- en opvoedhulp. 

Tabel 7 Aantal trajecten daghulp op locatie aanbieder op 31-12-2016 naar type aanbieder 
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 begeleiding jeugdigen  

met een beperking 

ggz jeugd en opvoedhulp 

alphen aan den rijn 30 2 32 

hillegom 5  2 

kaag en braassem 1  8 

katwijk 47 1 33 

leiden 25 2 53 

leiderdorp 4  9 

lisse 10  6 

nieuwkoop 3  6 

noordwijk 12  5 

noordwijkerhout 6  9 

oegstgeest 3  6 

teylingen 12  6 

zoeterwoude 3  2 

holland rijnland 161 5 177 

 

 

8.3 Jeugdhulp met verblijf 
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Figuur 20     Zorg met verblijf in Holland Rijnland
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aantal beëindigde trajecten
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Het aantal trajecten jeugdhulp met verblijf is in 2016 stabiel gebleven. In het vierde kwartaal 

is het aantal trajecten licht gedaald. 
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Tussen gemeenten zijn grote verschillen in het aandeel jeugdigen dat gebruikmaakt van 

jeugdhulp met verblijf. Tussen gemeenten verschilt de ontwikkeling enigszins. Het gaat op 

gemeenteniveau vaak om kleine aantallen. Een verklaring voor het hoge aantal van Alphen 

aan den Rijn is het feit dat in deze gemeente diverse voorzieningen zijn gevestigd. Een aantal 

jeugdigen krijgt, bijvoorbeeld in geval van plaatsing in een voorziening met voogdij, Alphen 

aan den Rijn als woongemeente in plaats van de gemeente waar ze oorspronkelijk woonden. 

Het grootste aandeel cliënten  binnen de jeugdhulp met verblijf wordt verwezen door de ge-

certificeerde instellingen. Het aandeel cliënten dat wordt verwezen door de JGT's neemt in 

2016 licht toe.  
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Figuur 21     Jeugdhulp met verblijf: aantal cliënten per 100
jeugdigen  in traject op peildatum
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8.3.1 Pleegzorg 
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Figuur 22     Jeugdhulp  met verblijf: pleegzorg

aantal gestarte trajecten

aantal beëindigde trajecten

 

* Van de William Schrikkergroep missen de cijfers over het aantal gestarte en afgesloten trajecten. 
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figuur 21a Verwijzers van trajecten met verblijf in 2016  

jgt huisarts GI medisch specialist
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Het aantal trajecten pleegzorg is in 2016 licht gestegen. Er is meer vraag naar pleegzorg en 

dat heeft geleid tot uitbreiding van capaciteit bij Horizon, Leger des Heils, WSG en Timon. 

Voor het Leger des Heils is het budget verhoogd door de stijging van pleegzorg. 

Tabel 8 Aantal trajecten pleegzorg op 31-12-2016 naar type aanbieder 

gemeente jeugd en opvoedhulp 

alphen aan den rijn 105 

hillegom 22 

kaag en braassem 17 

katwijk 53 

leiden 78 

leiderdorp 22 

lisse 8 

nieuwkoop 20 

noordwijk 7 

noordwijkerhout 9 

oegstgeest 5 

teylingen 10 

zoeterwoude 8 

holland rijnland 364 

 

 

8.3.2 Gezinsgericht verblijf 
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Figuur 23     Jeugdhulp met verblijf: gezinsgericht 

aantal gestarte trajecten

aantal beëindigde trajecten

aantal trajecten in jeugdhulp op laatste dag kwartaal 
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Het aantal trajecten gezinsgericht verblijf daalt licht sinds het tweede kwartaal. De meeste 

jeugdigen krijgen dit aanbod via een aanbieder jeugd en opvoedhulp. Een paar jeugdigen met 

een beperking wonen in een gezinsvervangend tehuis. Daarnaast is er een GGZ-aanbieder die 

dit type verblijf aanbiedt. 

 

Tabel 9 Aantal trajecten gezinsgericht verblijf op 31-12-2016 naar type aanbieder 

gemeente 
begeleiding jeugdigen  

met een beperking 

ggz jeugd en opvoedhulp 

alphen aan den rijn 1 6 33 

hillegom  4 3 

kaag en braassem  4 5 

katwijk  13 1 

leiden 3 7 15 

leiderdorp 1 2 5 

lisse  3 1 

nieuwkoop  5 1 

noordwijk  3 1 

noordwijkerhout   3 

oegstgeest  3  

teylingen  3 8 

zoeterwoude    

holland rijnland 5 53 76 
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8.3.3 Gesloten plaatsing 
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Figuur 24     Zorg met verblijf: gesloten plaatsing

aantal gestarte trajecten

aantal beëindigde trajecten

aantal trajecten in jeugdhulp op laatste dag kwartaal 
 

 

Het aantal trajecten gesloten plaatsing is ten opzichte van het begin van het jaar toegeno-

men. Het gaat wel om kleine aantallen, maar de kosten per traject zijn hoog. Wat opvalt, is 

het grote aantal plaatsen in Teylingen.  

In Teylingen is een instelling voor gesloten jeugdhulp, De Vaart, met veel jeugdigen met 

voogdij. Dit zijn jeugdigen die veelal niet uit de regio Holland Rijnland afkomstig zijn, maar 

wel voor kosten van de regio komen. Jeugdigen met een voogdijmaatregel verhuizen tech-

nisch gezien vanuit hun woonplaats naar de instelling/woonsituatie. De mogelijkheid bestaat 

dat per 1 januari 2018 de Vaart gaat sluiten en gedeeltelijk buiten de regio Holland Rijnland 

verdergaat.  

Per 1 januari 2019 wordt het woonplaatsbeginsel aangepast, waardoor het verblijf van jeug-

digen niet wordt toegerekend aan de gemeente waar de instelling staat. Verder is er door het 

Ministerie van VWS een compensatieregeling voogdij/18+ gerealiseerd die, gezien de geslo-

ten jeugdhulp/voogdij, voor Holland Rijnland een compensatie kan opleveren. 
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Tabel 10 Aantal trajecten gezinsgericht verblijf op 1 december 2016 naar type aanbieder 

 begeleiding jeugdigen met een beperking 

alphen aan den rijn 8 

hillegom 2 

kaag en braassem  

katwijk 9 

leiden 6 

leiderdorp 1 

lisse 2 

nieuwkoop 1 

noordwijk  

noordwijkerhout 3 

oegstgeest  

teylingen 9 

zoeterwoude 1 

holland rijnland 42 

 

 

8.3.4 Overig verblijf 
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Figuur 25     Jeugdhulp met verblijf: overig

aantal gestarte trajecten

aantal beëindigde trajecten

aantal trajecten in jeugdhulp op laatste dag kwartaal 
 

 

Het aantal trajecten overig verblijf is stabiel in 2016. In het vierde kwartaal is er sprake van 

een lichte daling. In het vierde kwartaal zijn er meer trajecten afgesloten dan opgestart. Het 
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aanbod is redelijk verdeeld onder verschillende type aanbieders. Het beleid vanuit Hart voor 

de Jeugd is erop gericht dat verblijf zo kort mogelijk duurt en dat afschaling plaatsvindt wan-

neer dat mogelijk is. De lichte daling kan mogelijk verband houden met de lichte stijging bij 

pleegzorg. Ook lijkt er meer aandacht te zijn voor verkorting van trajecten, waardoor de uit-

stroom is verhoogd. Verder kan de instroom dalen door een cliëntenstop wegens budgetge-

brek. 

Tabel 11 Aantal trajecten gezinsgericht verblijf op 31 december 2016 naar type aanbieder 

 begeleiding 

jeugdigen met 

een beperking 

ggz jeugd en 

opvoedhulp 

lta 

alphen aan den rijn 16 20 35  

hillegom 1  2  

kaag en braassem 1  5  

katwijk 15 15 6  

leiden 18 18 10  

leiderdorp 5  2  

lisse   5  

nieuwkoop 1 2 5 1 

noordwijk 2 2 4  

noordwijkerhout 2 1 1  

oegstgeest 5 4 1  

teylingen 3 4 6  

zoeterwoude 1    

holland rijnland 70 66 82 1 
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8.4 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
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Figuur 26     Aantal trajecten voogdij en OTS

aantal gestarte trajecten

aantal beëindigde trajecten

aantal trajecten voogdij en ots op laatste dag kwartaal 
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Figuur 27     Aantal preventieve trajecten

aantal gestarte trajecten

aantal beëindigde trajecten

aantal preventieve trajecten op laatste dag kwartaal 
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Figuur 28     Aantal trajecten Jeugdreclassering

aantal gestarte trajecten

aantal beëindigde trajecten

aantal trajecten voogdij en ots op laatste dag kwartaal 
 

Het aantal trajecten Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is stabiel. De activiteiten in het 

preventieve kader zijn fors toegenomen in 2016. Ook de inzet was in het (derde) en vierde 

kwartaal langer in verband met een wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming. Tus-

sen gemeenten zitten er wel grote verschillen in het verloop van de Jeugdbescherming. Zo 

nam in Alphen aan den Rijn het aantal trajecten af. Deze gemeenten heeft verhoudingsgewijs 

nog steeds de meeste jeugdigen met een maatregel in Holland Rijnland. In een aantal ge-

meenten nam het aantal jeugdigen met een maatregel toe. Met name Hillegom heeft een 

opvallende stijging van 17 trajecten op 1 januari naar 29 trajecten op 31 december. Dit heeft 

te maken met een bijzondere casus.  
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Figuur 29     Aantal jeugdigen per 100 0-17-jarigen met een OTS of
voogdijmaatregel op peildatum per gemeente

1-1-2016 1-7-2016 31-12-2016

 

8.5 Jeugdbeschermingstafel 
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Figuur 30     Aantal meldingen bij de JBT 2016 
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Figuur 31       Casussen JBT, uitgesplitst naar type melder
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8.6 Raad voor de Kinderbescherming 

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) doet op verzoek van de gemeente (JGT), de GI of 

Veilig Thuis een onderzoek naar de opvoedingssituatie die voor de ontwikkeling van kinderen 

als ernstig bedreigd wordt gezien en de hulpverlening in het vrijwillige kader niet toereikend 
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Figuur 32      uitkomst jeugdbeschermingstafel kwartaal 4 2016 
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is. Op basis van dit onderzoek kan de RvdK de rechter verzoeken een Kinderbeschermings-

maatregel uit te spreken. 

Een andere taak van de RvdK is om op verzoek van de rechtbank advies te geven bij echt-

scheidingskwesties als ouders niet tot een ouderschapsplan komen (gezag en omgangson-

derzoeken rond echtscheiding). Ook doet de RvdK onderzoek naar de achterliggende rede-

nen voor leerlingen van 12 jaar en ouder die langdurig verzuimen van school en tegen wie 

proces-verbaal is opgemaakt. In totaal zijn er in 2016 607 onderzoeken geweest, waarvan 

147 in het vierde kwartaal. Er waren in 2016 404 beschermingsonderzoeken, 130 gezag- en 

omgangsonderzoeken en 73 schoolverzuimonderzoeken. 
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Figuur 33      Onderzoeken Raad voor de Kinderbescherming
tot en met het vierde kwartaal1

onderzoeken schoolverzuim beschermingsonderzoeken gezag- en omgangsonderzoeken

 

 

 

8.7 Crisisinterventieteam en Jeugd Preventie Team 

Bij acute crisissituaties waar de veiligheid van jeugdigen in het geding is, wordt het CIT inge-

zet. In het eerste kwartaal van 2016 zijn er 51 aanmeldingen geweest, in het tweede kwartaal 

42 en in het derde kwartaal 76. Het aantal meldingen stijgt met name in de gemeenten Al-

phen aan den Rijn en Teylingen. De meeste meldingen komen van het meldpunt jeugdhulp 

en overlast van de GGD en via Veilig Thuis. De vaakst voorkomende problematiek is huiselijk 

geweld en kindermishandeling. De registratie van de GGD betreft de uitvoering van de Wet 
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tijdelijk huisverbod en de zorgformulieren van de politie die bij Veilig Thuis binnenkomen. In 

het vierde kwartaal is te zien dat het aantal meldingen via de politie toeneemt en via de GGD 

afneemt. Dit heeft te maken met een andere manier van registreren. 
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Figuur 34     Aantal aanmeldingen bij het CIT per maand
in 2016

 

Tabel 12 Aantal meldingen CIT per gemeente 

gemeente aantal meldingen in 2016 

alphen aan den rijn 44 

hillegom 13 

kaag en braassem 4 

katwijk 20 

leiden 48 

leiderdorp 12 

lisse 8 

nieuwkoop 12 

noordwijk 15 

noordwijkerhout 12 

oegstgeest 9 

teylingen 17 

voorschoten 0 

zoeterwoude 2 
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Figuur 35     Aantal meldingen bij het CIT per melder per kwartaal
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Als jongeren in aanraking komen met de politie of als er signalen van crimineel gedrag zijn, 

wordt het JPT ingezet. Dit betekent niet dat jongeren per se als verdachte van een misdrijf 

zijn aangemerkt. Het kunnen ook jongeren zijn met wie de politie op een andere manier in 

aanraking is gekomen en over wie de politie zorgen heeft. In totaal zijn er 137 meldingen bij 

het JPT gedaan in het eerste kwartaal, 58 in het tweede, 96 in het derde en 124 in het vierde 

kwartaal. Het aantal meldingen schommelt nogal. Dit geldt voor alle regio’s. 

De verklaring van de cijfers van het JPT kan zijn: de jaarlijkse pieken van voor de zomervakan-

tie en voor de kerstvakantie. Een andere verklaring kan de reorganisatie bij de politie zijn, 

waardoor er pas op een later moment een passende bezetting was. Tot slot speelt mee dat 

eind 2016 alle medewerkers van het JPT volledig inzetbaar en duidelijk voor insiders. 
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Figuur 36     Aantal aanmeldingen JPT, uitgesplitst naar regio
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