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1. Inleiding 
 
 
In dit jaaroverzicht 2016 staan we stil bij het tweede jaar dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor 
de jeugdhulp  Net als vorig jaar is deze rapportage  geen uitgebreid jaarverslag maar een weerga-
ve van de hoogte- en dieptepunten in het jaar. De  duiding van de cijfers gaat daarin  dieper dan de 
reguliere kwartaalcijfers. Nu, na afloop van het jaar 2016 en het verwerken van de verantwoording 
2016  hebben we de beschikking over gegevens van de ontwikkelingen over twee jaar. Daardoor 
kunnen we aan de ontwikkelingen in 2016 al meer duiding geven. En zo komen we steeds een 
stap dichter bij het krijgen van inzicht in de  ontwikkelingen. Vanuit de duiding van ontwikkelingen 
komen we ook steeds verder in het kunnen sturen op de gewenste resultaten van de gepleegde 
interventies.  
 
We lopen in dit jaaroverzicht een aantal onderwerpen langs, zoals het inkoopproces voor de con-
tract 2017 - 2019, inhoudelijke ontwikkelingen en bedrijfsvoering. De verleiding bestaat dat je in 
een jaaroverzicht ook al uitgebreid ingaat op actuele ontwikkelingen, immers we presenteren dit 
jaaroverzicht pas in juli. We hebben getracht niet in die valkuil te vallen. In een enkel geval is het 
echter verhelderend om (gezien vanuit 2016) heel even vooruit te blikken. 
 
Wij wensen u veel leesplezier 
TWO Jeugdhulp Holland Rijnland  
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2. Inkoop 2016 
 
 
2016 stond voor een belangrijk deel in het kader van de inkoop voor 2017 en verder. De voorberei-
dingen voor de contractering waren al in gang gezet in 2015, maar aan de uitvoering van de be-
sluitvorming zoals neergelegd in de inkoopdocumenten, is in 2016 volop gewerkt.  
 
Gezamenlijk Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 

Het regionale jeugdhulpmodel ‘Hart voor de Jeugd’ gaat ervanuit dat hulp en ondersteuning zo veel 
als mogelijk is ingebed in het dagelijks leven van de kinderen. Dichtbij, integraal en met hulp op 
maat, zonder onnodige bureaucratie. Er is daarbij niet alleen sprake van een transitie, maar ook 
van een inhoudelijke en organisatorische transformatie van de jeugdhulp. Het vraagt van de ge-
meenten en de betrokken organisaties een grote inspanning het veranderingsproces dat bij deze 
transformatie hoort vorm te geven. Er is daarom afgesproken in gezamenlijkheid – met dertien 
gemeenten binnen de regio Holland Rijnland en met de organisatie Holland Rijnland – het op-
drachtgeverschap uit te voeren. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben 
besloten een groot deel van de jeugdhulp zelf aan te besteden. Hierover later meer. 
 
Het gezamenlijk opdrachtgeverschap betreft het proces van en rondom de contractering van de 
jeugdhulp, waarbij permanente verbetering van het opdrachtgeverschap van de samenwerkende 
gemeenten en transformatie centraal staan . Het gezamenlijk opdrachtgeverschap heeft als basis 
dat de administratie wordt beperkt tot hoogst noodzakelijk en dat in partnerschap wordt samenge-
werkt met de jeugdhulpaanbieders. 
 
De TWO Jeugdhulp is in 2015 gestart als een netwerkorganisatie met een klein kernteam van me-
dewerkers, veelal gedetacheerd vanuit de gemeenten. Dit kernteam krijgt ondersteuning van Ser-
vicepunt71. Bij het Servicepunt71 zijn de technische uitvoeringstaken ondergebracht op basis van 
een dienstverleningsovereenkomst. Transformatie vereist dat gemeenten gezamenlijk beleid ont-
wikkelen en opstellen en een gezamenlijke visie hebben op de jeugdhulp. De Strategische Eenheid 
faciliteert het gezamenlijk opdrachtgeverschap via de Werkagenda Jeugd, het Ambtelijk Overleg 
Jeugd en het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij vanuit de reguliere platformfunctie. Via deze 
besluitvormingsroute worden de voorstellen voor beleid en beleidsrealisatie afgestemd met alle 
gemeenten om vervolgens tot besluitvorming te komen. Bij de uitvoering van haar taken werkt de 
Strategische Eenheid nauw samen met de bij Holland Rijnland ondergebrachte uitvoeringsorga-
nen, waaronder de TWO Jeugdhulp. 
 
Gedurende 2016 is een beter inzicht ontstaan in de huidige uitvoeringsopdracht en de middelen – 
menskracht en budgetten – die nodig zijn voor het uitvoeren van de bij de opdracht behorende 
taken en werkzaamheden. De omvang van de transformatie- en verantwoordingsopdracht voor 
2017 en daarna zal niet afnemen. De TWO Jeugdhulp heeft daarom in 2016 geïnventariseerd wat 
nodig is om deze uitvoeringsopdracht goed uit te kunnen voeren en de kwaliteit en continuïteit te 
borgen. Op basis van de inventarisatie is de werking van de TWO Jeugdhulp binnen het gezamen-
lijk opdrachtgeverschap  en de missie en diensten van de TWO Jeugdhulp geherdefinieerd. Daar-
naast is intern de werk- en taakverdeling heringericht, wat inzicht gaf in de benodigde formatie. 
 
 
Besluitvorming inkoop 2017-2019 / lokale inkoop 
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Het eerste besluitvormingsmoment vond plaats in het voorjaar van 2016. Het inkoopplan werd 
vastgesteld waarin de mogelijkheid is opgenomen dat onderdelen van de jeugdhulp ook lokaal 
ingekocht kunnen worden. Twee gemeenten, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn, hebben 
voor een deel van de inkoop van jeugdhulp gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De jeugdhulp 
van de GI’s koopt de TWO Jeugdhulp ook voor deze gemeenten in. 
 
Bestuurlijk contracteren 

In maart 2016 is de TWO Jeugdhulp gestart met een aanbestedingstraject voor de inkoop van de 
jeugdhulp voor de periode van 2017 tot en met 2019. Vanuit de inkoopstrategie is  gekozen voor 
bestuurlijk aanbesteden. De afgesloten contracten leggen daarmee niet alleen inhoudelijke afspra-
ken vast, maar ook een formele overlegstructuur waarbinnen aangesloten jeugdhulpaanbieders 
voortdurend worden uitgenodigd samen te werken aan die inhoudelijke afspraken. De overleg- en 
ontwikkelingsfase (als onderdeel van de aanbesteding) gaat dus in de uitvoering van de contracten 
in 2017 en verder gewoon door. Dit biedt volop de mogelijkheid snel te kunnen anticiperen op de 
wijzigende omstandigheden in het jeugdhulpdomein.  
 
In april 2016 hebben aanbieders de ontwikkelovereenkomst getekend en vervolgens zijn in de loop 
van het jaar diverse overlegtafels georganiseerd met een thema. Een belangrijk thema was de 
wijziging van de bekostigingssystematiek. Uiteindelijk is besloten de invoering daarvan uit te stellen 
naar 1 januari 2018. Veel tijd is besteed aan het bespreken van de clausules in het contract. Dat 
gebeurde plenair en in een aantal werkgroepen. Op 15 december 2016, de sluitingsdatum, hadden 
vrijwel alle aanbieders die zich hadden aangemeld voor de contractering het contract ondertekend. 
 
In financiële zin was het geen eenvoudige opgave met de jeugdhulpaanbieders contracten af te 
sluiten. Bij de contractering is uitgegaan van een realistische verdeling van de middelen per aan-
bieder. Dit zou een tekort van € 3,5 miljoen betekenen op de begroting. Dit is de reden dat, naast 
een algemene korting van 5% op de tarieven, de budgetten voor 19 grote aanbieders met 8,5% 
gekort zijn (in totaal € 3,5 miljoen). Hiermee is de Programmabegroting Jeugdhulp 2017 sluitend 
gemaakt. Tegelijkertijd is het Tijdelijk fonds Jeugdhulp Holland Rijnland (Tijdelijk fonds Jeugdhulp) 
ingesteld om de transformatie van de Jeugdhulp aan te jagen en te versnellen. Jeugdhulpaanbie-
ders kunnen, samen met ketenpartners voor het Tijdelijk fonds Jeugdhulp aanvragen indienen die 
de transformatie in hun organisatie versnellen en de druk op de budgetten verlichten. In eerste 
instantie staat het Tijdelijk fonds Jeugdhulp open vaar de aanbieders die te maken hebben gekre-
gen met de korting van 8,5 % op de maximale bestedingsruimte. 
 
De betrokken grote aanbieders zijn daarmee mede verantwoordelijk gemaakt voor de versnelling 
van de transformatie en tegelijkertijd  voor het op termijn vorm geven van de jeugdhulp binnen de 
regionale financiële kaders.  
Voor de contractering van de jeugdhulp in het kader van de zorg voor jeugdigen met Ernstige En-
kelvoudige Dyslexie (EED) zijn aparte inkooptafels georganiseerd.  
 
Aanbesteding Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland en Gecertificeerde instellingen 

Voor de contractering van de Jeugd- en gezinsteams –via de in februari 2016 opgerichte coöpera-
tie- en de gecertificeerde instellingen (GI’s) is gekozen voor een separaat contracteringstraject, met 
een onderhandse aanbesteding. 
 
Ook binnen het domein Veiligheid vindt, in samenspraak met de GI’s, een doorontwikkeling plaats. 
Het gaat hierbij vooral om het voorkomen van dwangmaatregelen, door preventief de juiste en 
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tijdige interventies – waaronder de inzet van onze regionale Jeugdbeschermingstafel – te plegen. 
Net als de JGT’s, zijn de GI’s voortvarend aan de slag gegaan met ontwikkelopgaven Om dat pro-
ces niet te verstieren is  de keuze gemaakt voor deze organisaties voor 2017-2019 te contracteren 
door middel van onderhandse aanbesteding. Een ander argument voor deze keuze komen was het 
feit dat JGT’s en GI’s nauw  verweven zijn met het lokale veld (de inbedding van de JGT’s in de 
gemeenten) en in samenwerkingsverbanden (de gecertificeerde instellingen met de Raad voor de 
Kinderbescherming, de Jeugdbeschermingstafel, politie, Veilig Thuis etc.). 
 

Bekostiging 

Met het afsluiten van de nieuwe contracten voor de periode 2017-2019 is ook een wijziging van de 
bekostigingssystematiek  voorgesteld. Gemeenten kopen tot en met 2017 jeugd-ggz in op basis 
van de DBC-systematiek: Diagnose Behandel Combinaties. Vanaf januari 2018 gaat de DBC-
systematiek over in een andere standaard werkwijze. Vanuit ‘Hart voor de Jeugd’ is bepaald dat de 
jeugdhulpaanbieders een leidende rol hebben in de vaststelling en de uitvoering van een bij de 
hulpvraag passende zorg. De  bekostigingssystematiek moet daar uiteraard op aansluiten. De er-
varing in 2015 en 2016 met een taakgerichte bekostiging door het vaststellen van budgetplafonds, 
heeft geleerd dat dit voor de gemeenten  beperkte sturingsmogelijkheden biedt. De TWO Jeugd-
hulp heeft in 2016 dan ook de variant van inspanningsgerichte bekostiging verder uitgewerkt. In het 
kader van het bestuurlijk aanbesteden wordt samen met de jeugdhulpaanbieders verder gewerkt 
aan de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek. In 2017 kiezen de gemeenten definitief  
voor een passende bekostigingssystematiek. 
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3. Inhoudelijke ontwikkelingen 
 

3.1 Verdere opbouw toegang 

De beoogde doorontwikkeling van de JGT’s met als wens de JGT’s robuuster te maken, heeft ui-
teraard ook een grote impact op het organiseren van de meer specialistische hulp in aansluiting op 
het werk van de JGT’s (verticale integratie). Om deze ontwikkelopgave verder te concretiseren is 
door een aantal jeugdhulpaanbieders, in samenspraak met de gemeenten, de Coöperatie Jeugd- 
en Gezinsteams Holland Rijnland (de Coöperatie) opgericht. Deze coöperatie verzorgt de deskun-
dige personele inzet binnen de lokale Jeugd- en gezinsteams. 
 
De coöperatie is met ingang van januari 2017 aanbieder van jeugdhulp en voldoet aan de eisen die 
de Jeugdwet stelt. Contractueel is vastgelegd dat het budget vanaf 2017 via de Coöperatie loopt 
en dat de coöperatie inhoudelijk werkgever is van de medewerkers die voortaan vanuit de leden 
via structurele detachering worden ingezet in de teams. 
 
Medio april 2016 trad een directeur aan bij de nieuw opgerichte Coöperatie. De directeur heeft 
samen met de teams, coaches en leden de verdere ontwikkeling van de coöperatie en de teams 
ter hand heeft genomen. Daarbij is zelforganisatie van de teams nog steeds uitgangspunt. Waar 
nodig worden duidelijker kader stellende afspraken gemaakt met gemeenten en het omliggende 
veld (bijvoorbeeld in het kader van veiligheid en passend onderwijs). Daarnaast is de samenwer-
king met het voorveld een belangrijk onderwerp van gesprek. Dit gesprek vindt vooral op lokaal 
niveau plaats, in nauwe samenwerking met de desbetreffende gemeente. 

 
In 2016 heeft elk team in samenspraak met de gemeente waarin het werkzaam is een jaarplan op 
gesteld voor 2017, waarin de overkoepelende acties van alle JGT’s en de specifieke acties en in-
spanningen van het desbetreffende team worden beschreven.  
 
Nadat de teams in het eerste jaar vooral het accent moesten leggen op samenwerking en onder-
linge werkprocessen zien we dat nu een volgende fase aanbreekt van meer inhoudelijke fine-
tuning en verdere transformatie van de jeugdhulp. De TWO Jeugdhulp en de Coöperatie hebben 
dit vertaald in een ontwikkelagenda. Deze dient ook als basis voor de voortgangsrapportage. Als 
nadere toelichting op de ontwikkelagenda, de beschrijving van een zestal grote thema’s op het 
gebied van samenwerking in het kader van de toegang: 
 

 Versterking van de samenwerking met het voorveld  
Hoewel de teams nauw verankerd zijn in de basisvoorzieningen in gemeenten, waardoor 
de (vroeg)signalering goed loopt, kan gesteld worden dat er nog meerwaarde te behalen is 
in het nauwer samenwerken met voorliggende voorzieningen als de jeugdgezondheids-
zorg, huisartsen, lokale welzijnsorganisaties, sociale wijkteams en vrijwilligersinitiatieven. 
Dit moet dan ook op lokaal niveau verder invulling krijgen. Iedere gemeente is immers an-
ders en daardoor verschillen de lokale infrastructuren van elkaar en daarmee de vragen 
die aan de JGT’s worden gesteld. Samenwerking met het voorveld heeft overigens niet al-
leen een preventieve werking maar het kan ook belangrijk zijn bij het afschalen van hulp.  
 

 Versterking van de samenwerking met de specialistische hulp  
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De JGT’s bieden zelf hulp, maar kunnen waar nodig specialistische hulp inschakelen. Dat 
gebeurt op basis van een gezinsplan (1 gezin 1 plan). We zien echter dat de inbreng vanuit 
de specialistische hulp in dat plan nog beperkt is. Door de specialistische hulp in een vroeg 
stadium te betrekken kan beter worden afgesproken welke hulp specifiek wordt ingezet en 
hoe gezamenlijke monitoring van de voortgang van de hulp en afschaling plaats kan vin-
den. In de contracten van de jeugdhulpaanbieders is nadrukkelijk opgenomen dat zij in dit 
proces verantwoordelijkheid dragen. 

 
 Samenwerking met (passend) onderwijs.  

De JGT’s zijn nauw verbonden met de scholen in hun werkgebied. Er komt dan ook veel 
vraag vanuit het onderwijs. Dat is een goede zaak omdat de school voor jeugdigen het 
tweede milieu vormt en een belangrijke signaleerder is. De inzet vanuit (passend) onder-
wijs en jeugdhulp is daarbij echter vaak onduidelijk: wie is waarvoor verantwoordelijk en 
wie staat waarvoor aan de lat. De indruk bestaat dat er op dit moment te veel vanuit jeugd-
hulp aan hulp in de klas wordt ingezet. Er vindt hierover overleg plaats met het onderwijs, 
de gemeenten en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dit moet leiden tot 
duidelijke afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheid en de financiering van 
hulp. Er in 2016 zijn al stappen gezet om tot heldereafspraken te komen. 

 
 Samenwerking met de veiligheidsketen  

De JGT’s bieden vooral vrijwillige ambulante hulp. Wanneer twijfels ontstaan over de vei-
ligheid van kinderen en gezinnen wordt samenwerking gezocht met bijvoorbeeld Veilig 
Thuis, een Jeugdbeschermingstafel belegd of een verzoek om onderzoek (VTO) gedaan 
bij de Raad voor de Kinderbescherming. Hoewel de afspraken hierover steeds concreter 
worden, blijft er een grijs gebied waar het gaat om drang. De verwachtingen bij de keten-
partners over de inzet van de JGT’s verschillen. In 2017 zou hierover op zijn minst meer 
duidelijkheid en eensgezindheid  moeten komen. De Coöperatie verzorgd bijvoorbeeld 
specifieke training over hoe om te gaan met veiligheidsissues van licht en eerste contact 
tot zwaarder. Daarnaast wordt gewerkt aan goede afspraken met tussen Veilig Thuis, cri-
sisteam, GI’s en andere actoren in de veiligheidsketen. 

 
 De overgang van 18- naar 18+  

Wanneer een jeugdige de volwassen leeftijd bereikt verandert er veel. De samenwerking 
van de jeugdhulp met de rest van het sociaal domein, waaronder de Wmo en participatie, 
is daarom eveneens een belangrijk onderwerp voor verdere ontwikkeling. Ook hierover zul-
len de afspraken vooral lokaal moeten worden gemaakt. Gemeenten hebben hierbij een 
faciliterende rol. Zij kunnen de diverse partijen bij elkaar brengen.  

 
 Lokaal maatwerk.  

De Coöperatie heeft een grote mate van flexibiliteit nodig om lokaal maatwerk te kunnen 
leveren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de samenstelling van de teams. Indien gewenst kun-
nen gemeenten extra fte’s inkopen. Wanneer een teamlid vertrekt is de afspraak binnen de 
Coöperatie dat team en gemeente samen kijken welke deskundigheid nodig is op dat mo-
ment. Deze wordt dan via de Coöperatie geleverd. Zo ontstaat op den duur meer maat-
werk zonder de huidige teams uit elkaar te trekken. 
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3.2 Ontwikkelingen bij gespecialiseerd aanbod 

De contracten van 2015 zijn in 2016 voortgezet met de aanbieders die daarvan gebruik wilden 
maken. Met één partij, de Buitenwereld, is in 2016 het contract beëindigd. Nieuwe aanbieders kon-
den geen contract aangaan voor 2016.  
 
In 2016 bleek, ondanks de inzet van de JGT’s, de instroom in gespecialiseerde jeugdhulp niet sig-
nificant af te nemen. Hierdoor gaven enkele aanbieders aan dat zij ondanks hun inzet in de teams 
ook nog inzet van jeugdhulp hadden in hun eigen organisatie die niet was voorzien. Hierover meer 
in de paragrafen hieronder, wanneer de diverse sectoren nader worden beschouwd.  
 

Aan het eind van 2016 ontstonden in diverse sectoren wachtlijsten en opnamestops. Een aantal 
aanbieders had eind 2015 een overproductie gedraaid die zij niet vergoed kregen. Daardoor trok-
ken zij in 2016 eerder aan de bel, om problemen met de financiering te voorkomen. Bovendien, en 
dat speelde vooral bij aanbieders die langduriger jeugdhulp bieden, hadden zij te maken met een 
cliëntenbestand dat ook in 2016 in zorg bleef. 
 
3.2.1 Perceel 1: Jeugd- en opvoedhulp 

Nadat in de eerste kwartalen van 2016 nog sprake was van een toenemende vraag, ontstond van-
af het vierde kwartaal een zekere mate van stabilisering. Met name bij jeugdhulp zonder verblijf 
was een groei zichtbaar. Tegelijkertijd laten de cijfers een verhoogde uitstroom zien. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is de verkorting van trajecten.  
 
Over het geheel genomen is te zien dat gedurende het jaar jeugdhulp met verblijf min of meer sta-
biel is gebleven: rond de 700 cliënten op het zelfde moment. Uit  benchmarkonderzoek van de 
VNG is gebleken dat Holland Rijnland weliswaar een gemiddeld hogere hulpvraag kent dan het 
landelijk gemiddelde, maar dat het gebruik van jeugdhulp met verblijf naar verhouding tot de laag-
ste in Nederland behoort.  
 
In de afgelopen jaren zijn veel plaatsen voor verblijf afgebouwd en omgezet naar dag- of ambulan-
te trajecten. Uit de cijfers kan worden opgemaakt dat we met jeugdhulp met verblijf ruwweg de 
bodem hebben bereikt: er is door eerdere transformatie wellicht niet meer zo heel veel om te bou-
wen naar ambulant. Al eerder is in dat kader aangegeven dat een bepaald minimum aan resident-
iele/ klinische plekken noodzakelijk is en gezien de cijfers zou het goed mogelijk kunnen zijn dat 
Holland Rijnland al dicht op het minimale niveau zit. Nader onderzoek, onder meer geïnitieerd door 
samenwerkende instellingen voor jeugdhulp met verblijf, zal dit moeten onderbouwen. 
 
In perceel 1 is waar te nemen dat aanbieders steeds vaker samenwerken en afstemmen. Wellicht 
in het begin nog aarzelend. De inzet van de gemeenten op het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp lijkt daar-
bij een katalysator. Overigens zijn niet alle aanbieders hierbij betrokken.  
 
3.2.2 Perceel 2: Gesloten Jeugdhulp  

Dit perceel laat in 2016 een fors tekort zien, want het aantal plaatsingen is in 2016 fors gegroeid. 
Daar waar oorspronkelijk rekening was gehouden met min of meer gelijkblijvende cijfers als in 
2015, kan nu worden gezegd dat het jaar met een tekort van ruwweg 1,5 miljoen wordt afgesloten. 
Het is lastig op dit volume te sturen. Gemeenten zijn gehouden  machtigingen van de kinderrechter 
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(noodzakelijk voor gesloten opname) op te volgen, dus te financieren., Veel van de plaatsingen, 
tussen de 60% en 70%, vindt vanuit een crisissituatie plaats.  
 
De groei is deels te verklaren door het opnemen in de Vaart in Teijlingen van voogdijcliënten uit 
Rotterdam en omgeving. Volgens het huidig beleid (woonplaatsbeginsel) zijn de kosten dan voor 
Teijlingen. VWS een compensatieregeling in het leven geroepen die er mogelijk voor kan zorgen 
dat er  compensatie kan plaatsvinden. VWS heeft in juni 2017 laten weten dat over 2015 geen 
compensatie wordt verleend.  
 
Staatssecretaris van Rijn heeft een aanpassing van de Jeugdwet aangekondigd, waarbij de ge-
meente van oorsprong verantwoordelijk blijft voor de residentiele plaatsing. Totdat de wet gewijzigd 
kan worden wordt gestreefd met een convenant te voorzien in het vastleggen van een afspraak 
tussen gemeente om tot 1-1-2019 al volgens dit principe te handelen. In 2016 is ongeveer 1,2 mil-
joen niet beïnvloedbare kosten ten laste van het budget veroorzaakt door de hulp aan kinderen met 
een voogdijmaatregel die naar Holland Rijnland verhuizen. 
 
Het element crisis spreekt nadrukkelijk een rol. Het is verwonderlijk dat in de cijfers van het vierde 
kwartaal zoals de TWO die meet, een terugloop is gemeten van plaatsingen als gevolg van crisis. 
Hier lijkt een tegenstrijdigheid maar dit behoeft niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn. Mogelijk 
kan die schijnbare tegenstrijdigheid worden verklaard uit het feit dat steeds meer en verder wordt 
getracht hulp in vroeg stadium en zo licht mogelijk te bieden en dat pas in de allerzwaarste geval-
len, als het misloopt, naar gesloten plaatsingen wordt gegrepen. Echter, deze redenering heeft een 
hoog speculatief gehalte en zorgvuldig nader onderzoek is hier op zijn plaats. In het kader van de 
werkagenda is inmiddels een onderzoek gestart. 
 
Voor 2017 wordt een blijvend hoge instroom verwacht. 
 
3.2.3 Perceel 3: Veiligheid, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 

Binnen het domein Veiligheid is in 2016 aandacht geweest voor de aansturing van de GI’s. De GI’s 
nemen een bijzondere plek in tussen alle aanbieders van Jeugdhulp. Zij hebben minder vrijheid in 
de (door)ontwikkeling van hun bedrijf, door het sterk geprotocolleerde werk wat ze doen en doordat 
ze geen andere vormen van jeugdhulp mogen ontwikkelen. Hierdoor zijn zij kwetsbaar voor grotere 
schommelingen in de ‘markt’. De opheffing van de Bureaus Jeugdzorg heeft grote consequenties 
gehad voor de rechtmatig opvolgers, in onze regio JB West.  
 
De VNG heeft aan een onderzoeker verzocht na te gaan hoe de situatie is van de regionale GI’s in 
Nederland. De VNG en het ministerie stimuleren 4 regio’s1 te kijken naar  gezamenlijke aansturing 
en hoe dit te organiseren. Ambtelijk is verwoord dat de GI’s belangrijke, noodzakelijke partners zijn. 
Een GI moet een zelfstandige aanbieder blijven, het is geen optie deze taak “over te nemen” omdat 
de uitvoering van jeugdbeschermings- en reclasseringsmaatregelen overheidsingrijpen betreft.  
 
Het blijft noodzakelijk aandacht te houden voor ieder zijn taken en verantwoordelijkheden in het 
domein Veiligheid. Gemeenten hebben vastgesteld dat ‘drang’ geen product maar een attitude is. 
Alle professionals die met gezinnen werken, zullen vanuit de veiligheid van kinderen in staat moe-
ten zijn grenzen te stellen en handelend op te treden volgens de Meldcode. Zorgen over kinderen 
worden altijd bespreekbaar gemaakt met ouders. Dit kan ook betekenen: erkennen dat je eigen 
                                                      
1
 Midden Holland, Haaglanden, Drechtsteden en Holland Rijnland 
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grenzen bereikt zijn en iemand met meer veiligheidsexpertise erbij halen om samen de ontwikke-
lingsbedreigingen van het kind op te heffen. 
 
Professionals in de lokale teams ervaren het als lastig om zich te positioneren. Zij ervaren melding 
via de meldcode als strijdig met de wijze waarop ze contact hebben met het gezin. Er is behoefte 
aan veiligheidsexperts die door de professionals in de lokale teams om advies gevraagd kunnen 
worden, gevraagd kunnen worden (tijdelijk) mee te lopen om samen met het gezin bodemeisen 
vast te stellen, en deze te bespreken. Verschillende opties worden onderzocht: een collega met 
expertise in veiligheid, een case-manager, regievoerder, jeugdbeschermer. 
 
Jeugdreclassering heeft ook in 2016 onvoldoende aandacht gekregen in de doorontwikkeling. Het 
onderwerp is opgenomen in de Werkagenda Jeugd. 

Ontwikkeling Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland 

De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen en jeugdi-
gen waarvan een gezonde en veilige ontwikkeling wordt bedreigd. Hulp in het gedwongen kader 
kan dan noodzakelijk blijken. Hiervoor is een samenwerkingsprotocol tussen de gemeenten in de 
regio Holland Rijnland en de regio Midden Holland met de Raad voor de Kinderbescherming opge-
steld. Onderdeel van deze samenwerking is de Jeugdbeschermingstafel (JBT) als overleg waar 
besloten wordt tot het wel of niet starten van een Raadsonderzoek.  
 
Het doel van de JBT is in een vroeg stadium samen met ouders, jeugd en hulpverlening na te gaan 
of een Verzoek tot Onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming afgewend kan worden. Als 
dit kan, voldoet vrijwillige inzet. Het doel is dat ouders zelf de regie houden en een gedwongen 
maatregel wordt voorkomen. De samenwerking aan de tafel tussen gezin en hulpverlening en het 
eerder inzetten van de GI (vooruitlopend op de verwachte maatregel), zorgen ervoor dat in een 
vroeg stadium gewerkt kan worden aan de veiligheid van het kind en hiervoor niet de uitspraak van 
de rechter afgewacht hoeft te worden (dat kan in voorkomende gevallen wel 3 maanden duren).  
 
Met het vaststellen van de Notitie Gezamenlijk Opdrachtgeverschap Jeugdhulp is de JBT organisa-
torisch ondergebracht bij de TWO Jeugdhulp en worden de medewerkers functioneel aangestuurd 
door de manager TWO. De (beleids)inhoudelijke aansturing en doorontwikkeling vindt plaats vanuit 
de TWO Jeugdhulp in samenwerking met de werkgroep Kind & Veiligheid. De twee voorzitters van 
de JBT zijn gedetacheerd vanuit de Raad voor de Kinderbescherming, de secretaris is ingehuurd. 
 
Gezien het aantal huidige casussen is de JBT in 2016 uitgebreid tot 1,42 fte voor de functie van 
voorzitter en 0,81 fte voor de functie van secretaris. In de praktijk is gebleken dat de uren ontoerei-
kend zijn voor goede uitvoering. De voorzitters zijn verantwoordelijk voor de tafels (voorbereiding, 
agendering, voorzitten tafel en evaluatie bij inzet preventieve jeugdbescherming) en daarnaast 
wordt van hen verwacht dat zij actief  meewerken aan de samenwerking en aansluiting tussen de 
GI’s, JGT, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en het Crisis interventie Team (CIT). Het 
aantal casussen is in 2016 ten opzicht van 2015 met 33% gestegen tot 202. De urenbesteding van 
de voorzitters en de secretaris in 2016 is toegenomen en daardoor is een kostenoverschrijding is 
ontstaan. In de kadernota 2018 is aangekondigd dat een structurele uitbreiding van de formatie 
voor de JBT noodzakelijk kan zijn.   
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3.2.4 Perceel 4: Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 

Met ingang van 1 januari 2016 is voor de EED een nieuwe bekostigingssystematiek ingegaan. De 
trajecten voor diagnose en behandeling zijn genormeerd op een maximaal aantal uren en de DBC 
structuur is losgelaten. Mede gebaseerd op de normen van Blomert (4.1% van de kinderen heeft 
ernstige enkelvoudige dyslexie) en de nieuwe normen zijn er nieuwe budgetten vastgesteld.  
 
In mei 2016 bleek dat de budgetten te krap waren bemeten. Er was onvoldoende rekening gehou-
den met het feit dat de instroom in 2015 veel hoger was van 4.1% (rond de 5%). Omdat EED tra-
jecten gemiddeld anderhalf jaar duren was het aantal kinderen dat dyslexie hulp kreeg groter van 
het gealloceerde budget. Daarbij hadden de (voorzichtig ingezette) maatregelen om de instroom te 
beperken nog niet tot resultaat geleid. Rond de zomer bleek dat vrijwel alle aanbieders geen ruimte 
meer hadden om nieuwe kinderen in diagnose en behandeling te nemen. 
 
Na de zomervakantie werd de besluitvorming over extra gelden afgerond. Daarmee kon de hulp-
verlening van een deel van de kinderen die wachtten op een diagnose/behandeling worden gestart. 
Het geld is verdeeld over de diverse aanbieders, na opgave van de hoeveelheid kinderen die zij in 
de herverdeling van voor de zomer hadden aangenomen, en het aantal kinderen op de wachtlijst.  
 
Gedurende het jaar is verder gewerkt aan het inzicht krijgen in de ontwikkelingen van de aantallen 
voor wat betreft instroom en behandeling. Daartoe is de aanbieders gevraagd gegevens aan te 
leveren. Deze gegevens leverden data op over het aantal kinderen dat door scholen wordt verwe-
zen, het aantal dat vervolgens de diagnose EED krijgt en het aantal kinderen dat in behandeling 
wordt genomen. In september heeft een gesprek van aanbieders en samenwerkingsverbanden 
plaats gevonden om verder te verkennen welke oorzaken er zijn dat in de regio Holland Rijnland 
het aantal verwezen kinderen erg hoog is, en ook het aantal kinderen dat de diagnose krijgt hoger 
is dan de normen. Dit gesprek vormde de start van een langer traject van analyse en het zoeken 
naar oplossingen om te zorgen dat de schaarse middelen die beschikbaar zijn voor hulp bij EED 
goed worden verdeeld.  
 
In het najaar hebben de samenwerkingsverbanden passend onderwijs afgesproken dat zij met 
scholen in gesprek gaan voor nader onderzoek naar het verwijsgedrag van scholen. De antwoor-
den op de vragen leveren interessante inzichten op. De aandacht voor verwijsgedrag levert soms 
ook al direct resultaat. Enkele scholen geven bijvoorbeeld aan dat zij al bezig zijn met het verbete-
ren van hun leesonderwijs. 
 
3.2.5 Perceel 5 en 6: Basis en Specialistische GGZ 

De vraag naar zowel basis- als specialistische GGZ is gegroeid, al lijkt ook hier aan het einde van 
het jaar een zekere stabilisering plaats te vinden. Landelijk wordt gewezen op oplopende wachttij-
den en wachtlijsten, en cliëntenstops. Ook Holland Rijnland is daarmee geconfronteerd in 2016, 
heviger nog  dan in 2015, waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat diverse JGGZ aanbie-
ders hun overproductie van 2015 niet kregen uitbetaald. Aanbieders geven aan dat het aantal vra-
gen/cliënten niet afneemt, en dat tegelijkertijd sprake is van toename van de zwaarte van proble-
matiek. Inmiddels is, begin 2017, uit landelijk onderzoek bekend dat onder andere als gevolg van 
bezuinigingen sprake is van oplopende wachttijden. Ook wordt de oplopende zwaarte van proble-
matiek vanuit onderzoek landelijk erkend.  
 
Van belang is hier te wijzen op de rol van de huisartsen. Zij verzorgen immers meer dan 50% van 
de toeleidingen naar de geestelijke gezondheidszorg. De gemeenten hebben geen instrumenten 
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waarmee zij hier hard op kunnen sturen. Het is best mogelijk dat een deel van de hulpvragen kan 
worden opgepakt vanuit de JGT’s. Hoewel er diverse voorbeelden zijn waar de relatie JGT-
huisartsen goed loopt, blijft de relatie met huisartsen, in het bijzonder vanuit het JGT,  een punt van 
aandacht. Dit is een onderwerp dat binnen de werkagenda wordt opgepakt. Overigens is deze 
relatie ook van belang bij het afschalen van hulpverlening. 
 
In de GGZ is waarneembaar dat gewerkt wordt om zo mogelijk dure behandelingen te verkorten. 
Het is in het verslagjaar daarbij gebleken dat dit niet altijd leidt tot afname van zorgvraag maar wel 
tot wijziging daarvan. Voorbeeld: verkorting van een traject of behandeling vraagt  meer aandacht 
van de functie begeleiding of JGT om het nazorgtraject in voldoende mate vorm te geven. Het ver-
dient nadrukkelijk aandacht hoe dit in ketenaanpak vorm te geven.  
 
3.2.6 Perceel 7: LVB/VG en begeleiding 

Bij de aanbieders van perceel 7 speelden in 2016 diverse problematieken. Al vanaf 2015 werd 
zichtbaar dat er een vraagstuk is rondom de WLZ. Er is nog steeds weinig duidelijkheid over de 
criteria waarmee de WLZ indicaties stelt. Gedurende het jaar kwam daar wel meer duidelijkheid 
over, maar de diverse aanbieders gaven aan dat zij regelmatig vragen stellen bij de uitwerking van 
het criterium levensbreed en levenslang. Inmiddels is duidelijk geworden dat voor kinderen onder 
de 8 jaar het criterium gebruikelijk zorg hierbij een grote rol speelt. Daarbij wordt gesteld dat bij 
jonge kinderen nog lastig is vast te stellen hoe leerbaar zij zijn. Gebleken is dat bij het CIZ, omdat 
die leerbaarheid nog niet altijd is vast te stellen, de keuze wordt gemaakt er van uit te gaan dat er 
leerbaarheid aanwezig is. Dit heeft tot gevolg dat deze kinderen geen WLZ indicatie ontvangen, en 
dus onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Dit speelt bij nieuwe indicaties, maar ook 
in het kader van de nieuwe indicatie van de groep indiceerbaren. In diverse gevallen hebben ou-
ders, met behulp van aanbieders en JGT-medewerkers met succes bezwaar aangetekend.  
 
De schuif tussen WLZ en Jeugdwet heeft tot gevolg dat het volume van jeugdhulp in deze sector 
niet is afgenomen, maar eerder toeneemt. Oudere jeugdigen, met een WLZ indicatie, gaan over 
naar de volwassenzorg en worden opgevolgd binnen de organisatie door kinderen met een finan-
ciering vanuit de Jeugdwet. Dat levert financiële knelpunten op. Verschillende aanbieders gaven 
dan ook rond de zomer al aan dat zij tekorten verwachten op hun exploitatie. Het gaat daarbij niet 
alleen over hulp aan nieuwe cliënten, maar ook aan de cliënten die al langere tijd jeugdhulp binnen 
de organisaties ontvangen. Om hierin soelaas te brengen hebben enkele aanbieders aanvullingen 
ontvangen op hun toegewezen budget. Daarnaast zijn diverse nieuwe cliënten, op basis van ur-
gentie, toegelaten met een cliëntvolgend budget.  
 
De hierboven geschetste knelpunten vragen nadere bestudering. De financiële krapte leidt er toe 
dat er minder energie wordt besteed aan verder transformatie. Daarbij geven de aanbieders ook 
aan dat zij in de afgelopen jaren al veel hebben getransformeerd. Het gesprek hierover wordt in 
2017 voortgezet. 
 
Opvallend blijft de groeiende vraag naar begeleiding. Diverse aanbieders van begeleiding gaven 
gaandeweg het jaar al aan dat zij hun budgetplafonds naderden. Ook voor deze sector heeft een 
financiële injectie plaats gevonden. Het vermoeden bestaat dat steeds vaker begeleiding wordt 
gevraagd om te voorzien in hulp wanneer andere hulp door wachtlijsten nog niet beschikbaar is. In 
2017 wordt het gesprek met de sector begeleiding voortgezet om te analyseren welke oorzaken er 
zijn van toenemende vraag. 
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Er lijkt  een sterke toename van de vraag om inzet van jeugdhulp in het onderwijs ( onder andere 
het zg. shadowen). Dit vraagt om nadere studie. Er zijn diverse afspraken gemaakt om bijvoor-
beeld voor JGT’s en aanbieders meer duidelijkheid te scheppen welke hulp verantwoordelijkheid is 
van de school en welke van de jeugdhulp. Maar heel vaak betreft het maatwerk, waarbij per casus 
in overleg tussen gemeenten, onderwijs en jeugdhulp bepaald moet worden wie waarvoor verant-
woordelijk is. Inzicht in de diverse financiële stromen is daarbij van belang. Ook dit is onderwerp 
van gesprek met het onderwijs. 

 

3.3 Beleidsontwikkeling gemeenten Holland Rijnland 

Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 

De TWO Jeugdhulp heeft lopende het jaar 2016 geconstateerd dat het door de gemeenten be-
schikbaar gestelde budget ontoereikend is. Hierboven is op een aantal onderwerpen al uitgebreider 
ingegaan. Daarnaast is in de Notitie Budgetten Jeugdhulp Holland Rijnland & Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp van juli 2016 stilgestaan bij de oorzaken hiervan. Kort gezegd komt het erop neer dat de 
vraag naar specialistische jeugdhulp, de aard van de hulpvraag, de duur van de inzet en het aantal 
cliënten minder snel in evenwicht kan worden gebracht met de beschikbare middelen dan oor-
spronkelijk was voorzien. Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget daalt hiervoor te snel.  
 
Duidelijk is dat de beheersmaatregelen die de gemeenten als opdrachtgever en de jeugdhulpaan-
bieders als uitvoerders van de jeugdhulp beschikbaar hebben hiervoor geen afdoende oplossing 
bieden.  De  ontwikkeling van de transformatie wordt geremd door een veel snellere terugloop van 
middelen in relatie tot de mogelijkheden om beschikbare budgetten anders in te zetten en hiermee 
de transformatiedoelen te bereiken. 
 
De gemeenten is gevraagd over 2016 t/m 2019 een extra bedrag van 7 miljoen euro ter beschik-
king te stellen voor een Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland. Daarnaast is gevraagd om 3 
miljoen euro extra in te zetten met als hoofddoel het terugdringen van het verschil tussen de be-
schikbare budgetten en de vraag naar jeugdhulp. De middelen uit het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 
zijn betrokken bij de contractering van de jeugdhulp voor de periode 2017-2019. De gemeente 
Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem dragen alleen aan projecten bij wanneer deze vallen 
binnen het beleidskader veiligheid. 
 

3.4 Landelijke ontwikkelingen 

In 2016 is verder gewerkt aan het nader invullen van de verantwoordelijkheid van Rijk en gemeen-
ten voor het stelsel. Holland Rijnland neemt in verschillende ambtelijke en bestuurlijke overleggen 
van de VNG deel. Voor de regio Holland Rijnland zijn van direct belang geweest de ontwikkelingen 
rondom het woonplaatsbeginsel, de ontwikkeling van visies op het “zorglandschap (behoud van 
hoogwaardige  landelijke en regionale functies) en van borging van de inzet van Gecertificeerde 
Instellingen (GI’s).  
 
Ook is de VNG het gesprek gestart over hooggekwalificeerde jeugdhulp. Er gaan stemmen op om 
(een deel van) deze hulp bovenregionaal of zelfs landelijk te beleggen. Dit is mede ingegeven door 
de landelijke vaststelling dat de regionale samenwerking van gemeenten niet overal optimaal is en 
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dat er zelfs soms van verbrokkeling van hulp sprake lijkt. Het gesprek hierover is gestart, mede met 
het oog op de vraag of bijzondere functies opnieuw landelijk via een raamcontract moeten worden 
ingekocht. 
 
Met name landelijke aanbieders hebben zich in 2016 uitgelaten over de sterk stijgende bureaucra-
tie en administratieve lasten. Dit heeft geleid tot landelijke initiatieven tot uniformering van proces-
sen. Dit proces is ingezet maar nog lang niet afgerond. De verwachting is dat wanneer niet vol-
doende wordt gekomen tot beperking van bureaucratie, de staatssecretaris gebruik zal maken van 
zijn bevoegdheid als verantwoordelijke voor het systeem, om aanwijzingen te geven.   
 
De VNG heeft meerdere adviezen en stukken geproduceerd die ten doel hebben om door middel 
van gemeentelijke samenwerking de administratieve overhead te beperken. Wanneer we naar de 
kern van de VNG-adviezen kijken kan worden gesteld dat Holland Rijnland daar reeds in hoge 
mate aan voldoet.  Bij het aanbieden van de derde jaarrapportage van de TAJ (transitieautoriteit 
jeugdhulp) in voorjaar 2017 is Holland Rijnland als positieve regio genoemd. 
 
Al eerder is de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet ter sprake gekomen.. In de 
praktijk leidt het hanteren van het woonplaatsbeginsel op een aantal vlakken tot onduidelijkheden. 
Knelpunten worden geconstateerd bij: a) verhuizingen, daar speelt bijvoorbeeld de vraag over het 
continueren van ingezette hulptrajecten, en b) voogdij/vaststellen gezag.  Per 1-1-2019 wordt de 
Jeugdwet aangepast om de negatieve effecten van de huidige regeling weg te nemen. Door de 
VNG is in 2016 het initiatief genomen om via een convenant  tijdelijke afspraken tussen gemeenten 
te maken hoe te handelen bij vraagstukken inzake het woonplaatsbeginsel. Wanneer dit convenant 
wordt voorgelegd aan de gemeente is nog niet helder. 
 
De VNG en VWS maken zich zorgen over de groeiende desintegratie van regio’s. Het leidt er vol-
gens de VNG toe dat zeer gespecialiseerde voorzieningen en functies in de jeugdhulp straks niet 
meer of niet meer voldoende voorhanden zijn. Dit heeft geleid tot initiatieven om regionale samen-
werking te bevorderen en tot landelijke gesprekken (en een tweetal nota’s) met betrekking tot het 
“zorglandschap”. Een landelijke werkgroep is ingesteld om te onderzoeken of, en zo ja hoe zeer 
gespecialiseerde jeugdhulpfuncties zo goed mogelijk kunnen worden behouden. In 2016 is een 
landelijk projectleider aangesteld, die  op basis van een plan van aanpak richting gemeenten en 
regio’s met gerichte adviezen en ondersteuning zal komen. Holland Rijnland heeft inmiddels ge-
sprekken gevoerd.  
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4.    Monitoring 
 
 
In de doorontwikkeling van het opdrachtgeverschap past een verdere ontwikkeling van het inzicht 
in, en de analyse van, de gegevens die betrekking hebben op de uitvoering van de jeugdhulp. De 
toegang tot jeugdhulp berust bij de JGT’s (namens de gemeenten), (huis)artsen en GI’s. De om-
vang van de hulpvraag is ook op dit moment nog een grote onbekende factor. Op verschillende 
vlaken komt al steeds meer inzicht, dat laten de kwartaalrapportages ook zien. De verwachting is 
dat het berichtenverkeer nog meer duidelijkheid zal scheppen, omdat dan op BSN niveau de inzet 
van jeugdhulp kan worden gemonitord. Daarnaast stellen de JGT’s namens de gemeenten be-
schikkingen op voor (het toekennen van) pgb’s.  
 
Vanuit het beleid vastgelegd in ‘Hart voor de Jeugd’ hebben de aanbieders een leidende rol in de 
vaststelling en de uitvoering van een bij de hulpvraag passende jeugdhulp. Binnen de daarvoor 
geldende contractuele- en beleidskaders hebben de aanbieders vervolgens een transformatieop-
gave waardoor op termijn een meer effectieve en efficiënte werking van de jeugdhulpketen kan 
ontstaan. De TWO Jeugdhulp voert de procesregie op deze opgave door middel van contractering, 
agendering, signalering en advisering. De directe invloed van het contractmanagement op de 
transformatie van het jeugdhulpstelsel is daarom beperkt.  
 
In 2016 is gestart met onderzoek naar en het opzetten van een aantal instrumenten waardoor meer 
inzicht ontstaat in de vraag en het aanbod van jeugdhulp, zodat van daaruit meer sturingsmogelijk-
heden ontstaan. Goede monitoring is cruciaal in het verder ontwikkelen van goede jeugdhulp in de 
regio. In een monitor wordt systematisch, op vooraf vastgestelde momenten of intervallen, geme-
ten om veranderingen te volgen. Wanneer veranderingen of afwijkingen vroegtijdig gesignaleerd 
worden, kan het beleid tijdig door de gemeenten worden bijgestuurd.  
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5. Bedrijfsvoering TWO 
 
 

Automatisch berichtenverkeer 
In de jaren 2015 en 2016 hebben de gemeenten geen inzicht gehad in de cliëntgegevens anders 
dan door het beschikbaar stellen van deze gegevens door de jeugdhulpaanbieders. De aanbieders 
werden na afloop van elk kwartaal gevraagd de gegevens te verstrekken. Daarmee werden door 
Tympaan raportages opgesteld. Om deze administratieve last voor de jeugdhulpaanbieders te 
verminderen is in 2016 met het inrichten van automatisch berichtenverkeer via het Gemeentelijk 
Gegevensknooppunt (GGk) in 2016 gestart. Hiervoor heeft de TWO Jeugdhulp de applicatie Aeo-
lus van Horlings & Eerbeek Automatisering aangeschaft. Door de inzet van genoemde applicatie 
kunnen automatisch facturen worden aangemaakt en kan het woonplaatsbeginsel grotendeels 
automatisch worden bepaald. Daarnaast kunnen betere analyses worden gemaakt van de uitvoe-
ring van de jeugdhulp. 
 

Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018 

De afspraken over het gezamenlijk opdrachtgeverschap zijn vastgelegd in de Dienstverlenings-
overeenkomst 2014-2016. Deze Dienstverleningsovereenkomst eindigde per 31 december 2016. 
Naar aanleiding van de Inkoopstrategie 2017 is door dertien gemeenten besloten voor een periode 
van twee jaar het gezamenlijkheid opdrachtgeverschap uit te voeren binnen een onveranderde 
besluitvormingsstructuur (governance) met een optie tot verlenging na evaluatie. Het portefeuille-
houdersoverleg Maatschappij heeft eind september 2016 het DB van Holland Rijnland en de 13 
colleges van de samenwerkende gemeenten geadviseerd de Dienstverleningsovereenkomst 
jeugdhulp 2017-2018 met elkaar aan te gaan. Met deze overeenkomst leggen de gemeenten vast 
welke inhoudelijke en technische taken ze door Holland Rijnland willen laten uitvoeren, zoals het 
sluiten van overeenkomsten met de aanbieders van jeugdhulp2.  
 
De nieuwe jeugdhulpcontracten zijn voor een duur van drie jaar aangegaan. Hiermee is bewust de 
situatie gecreëerd dat de einddatum van de contracten niet samenvalt met het mogelijke einde van 
het regionale opdrachtgeverschap. In de besluitvorming rond de Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017 is 
immers bepaald dat voor het opdrachtgeverschap een periode van 2 jaar plus – na evaluatie – 2 
jaar geldt. Dit is daarmee voorlopig de termijn waarvoor de TWO Jeugdhulp door de gezamenlijke 
gemeenten de opdracht heeft gekregen het opdrachtgeverschap vorm te geven. Bij het samenval-
len van beide einddata is er geen organisatie die de mogelijkheid heeft om een ordentelijke over-
dracht te doen, een eventuele nieuwe aanbesteding te organiseren en/of de aflopende contracten 
af te rekenen en te verantwoorden. Daarnaast worden in 2018 gemeenteraadsverkiezingen ge-
houden zodat de nieuwe gemeenteraden zich kunnen oriënteren op het mogelijke vervolg van het 
regionale opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp. 
 

Service Level Agreement 2017 met Servicepunt 71 

Holland Rijnland heeft voor het opdrachtgeverschap Jeugdhulp in 2015 en 2016 voor het uitvoeren 
van een aantal advies- en bedrijfsvoeringstaken een dienstverleningsovereenkomst met Service-
punt71 (SP71) afgesloten. In 2015 en 2016 bleek dat door de TWO Jeugdhulp minder werkzaam-
heden bij SP71 zijn afgenomen dan opgenomen in de begroting van SP71. Op basis hiervan is het 
voorstel gedaan een nieuw Service Level Agreement (SLA) en bijbehorende begroting van SP71 
                                                      
2
 De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem kopen zelf in jeugdhulp in, zij partici-

peren wel in de inkoop van het gedwongen kader. 
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voor 2017 op te stellen en de SLA onder te brengen bij de Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfs-
voering die Holland Rijnland met de gemeente Leiden heeft afgesloten voor de inzet van Service-
punt 71.  

6. Tot slot 
 
 
Om de beleidsdoelstellingen voor de jeugdhulp, zoals verwoord in ‘Hart voor de Jeugd’ te bereiken 
heeft de TWO intensief met de gemeenten samengewerkt op het gebied van beleidsontwikkeling 
en juridische zaken, financiën, verantwoording en control. Dit gebeurde veelal binnen de Werk-
agenda Jeugd, waarbinnen de beleidsontwikkeling vanuit gemeenten en de kennis en expertise 
van de (uitvoerings)praktijk van de TWO Jeugdhulp mooi samenkwamen.  
 
We kijken terug op 2016 als een druk, maar waardevol jaar. Waarin veel goede stappen zijn gezet 
in het daadwerkelijk transformeren van de jeugdhulp. Waarin veel jeugdigen zijn geholpen door het 
bieden van ondersteuning bij het wegnemen van knelpunten in hun leven. Dit in de wetenschap dat 
het altijd nog beter kan, maar er wel veel is bereikt. 

www.hollandrijnland.nl 
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