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Inleiding 
In deze kwartaalrapportage worden de trends en ontwikkelingen In de regio Holland 
Rijnland beschreven. Deze rapportage geeft daarmee inzicht in het gebruik van jeugdhulp in 
de gemeenten die de inkoop realiseren via Holland Rijnland. 

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem kopen vanaf 1 januari 2017 zelf de 
jeugdhulp in, en hun cijfers zijn daarom niet in deze rapportage opgenomen. Uitzondering 
daarop zijn de gesloten jeugdhulp en het gedwongen kader (Jeugdbescherming en -
Jeugdreclassering). Voor deze onderdelen zijn daarom wel gegevens over deze twee ge-
meenten opgenomen. Een enkele keer bleek het lastig de cijfers te ontvlechten, bij de ta-
bellen en figuren waar dat het geval is, is dit expliciet aangegeven. In alle andere gevallen 
zijn de cijfers ontvlochten. 

Een groot deel van de cijfers in deze kwartaalrapportage wordt door de aanbieders aange-
leverd aan Tympaan. Zij maken hierbij gebruik van de data die zij ook aan het CBS aanleve-
ren. De cijfers zijn een maand na het afsluiten van het kwartaal in een dashboard geplaatst, 
zodat de gemeente snel inzicht kunnen hebben in het gebruik van de jeugdhulp in hun ge-
meente.  Niet alle aanbieders hebben cijfers aan Tympaan geleverd omdat er voor deze 
aanbieders gebruik kan worden gemaakt van cijfers uit het berichtenverkeer. In kwartaal 4 
wordt opnieuw gekeken welke aanbieders dit het geval is. 

 Op verzoek van de portefeuillehouders uit de regio hebben wij, in navolging van de vorige 
rapportage, ook deze rapportage versneld opgeleverd. In de tweede kwartaalrapportage 
was vanwege de versnelling geen informatie uit de kwartaalgesprekken opgenomen, noch 
informatie over de voortgang van het transformatiefonds. In deze derde kwartaalrapporta-
ge is de informatie uit kwartaalgesprekken die gevoerd zijn in augustus en september 2017 
opgenomen. Ten tijde van deze gesprekken waren er nog geen cijfers over het derde kwar-
taal bekend. 
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Samenvatting 

Over de hele linie laten de cijfers in deze kwartaalrapportage  geen opvallende zaken zien. 
Wel stijgt het aantal trajecten jeugdhulp nog steeds. Dat geldt zowel voor zorg ingekocht 
door de regio (ZIN) als voor het aantal Persoonsgebonden Budgetten (PGB). 

De aanbieders met een cliëntenstop in het tweede kwartaal als gevolg van het bereiken van 
de maximale bestedingsruimte,  hebben voor urgente gevallen in het derde kwartaal 
gebruik kunnen maken van cliëntvolgend budget. Ook in het derde kwartaal hebben zich 
enkele aanbieders gemeld vanwegen het bereiken van het budgetplafond. Een deel van de 
nieuwe melders waren aanbieders dyslexiezorg (EED). Een ander deel zijn vrijgevestigde 
aanbieders GGZ. De verwachting is dat de extra uitgaven die deze vrijgevestigde aanbieders 
gaan doen worden gecompenseerd omdat andere vrijgevestigden hun budgetplafond naar 
verwachting niet bereiken. 

De wachtlijsten zijn, door de inzet van het cliëntvolgend budget, in het derde kwartaal over 
de hele linie wat afgenomen. Voor verblijf en dagbesteding en -behandeling zijn de 
wachttijden wat toegenomen. 

Door het gesprek met aanbieders aan te gaan over de kwartaalcijfers, krijgen we steeds 
meer inzicht.  Uit de gesprekken over de transformatieprojecten komt een positief beeld 
naar voren en de aanbieders zijn enthousiast. De financiële opbrengsten en het aantal 
bereikte jeugdigen zijn op dit moment nog niet volledig in beeld te brengen, de projecten 
lopen daarvoor nog te kort.  

Ten opzichte van de landelijke cijfers laat Holland Rijnland nauwelijks verschuiving zien. Het 
is een regio met een hoog ambulant jeugdhulp gebruik en een laag gebruik van verblijf en 
jeugdbescherming en -reclassering in vergelijking met andere regio's.  
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1 Doelmatigheid van 
hulp: ‘doen wat moet’ 

1.1 ‘Tellen’ 
Het is belangrijk dat jeugdigen passende hulp krijgen. Niet te zwaar en niet te licht. Met de 
huidige beschikbare data zijn twee indicatoren door de tijd heen te volgen. 

x Hoeveel gestarte jeugdhulptrajecten worden afgesloten omdat de doelen die vooraf ge-
steld zijn, zijn gehaald? 

x 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 
indicator: hoe beter tijdige en doelmatige hulp is ingeschakeld. 
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Figuur 1     Percentage trajecten jeugdhulp en JGT dat
volgens plan wordt afgesloten1

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 11% en zorg zonder verblijf ongeveer 8%). Cijfers zijn zonder de trajecten uit Alphen aan den Rijn en Kaag en 
Braassem 

 

Figuur 1 laat zien dat bij alle vormen van jeugdhulp ongeveer 77-78% volgens de doelstel-
lingen wordt afgesloten. Hulp die niet volgens plan wordt afgesloten wordt in 9% van de 
gevallen in overeenstemming tussen cliënt en aanbieder eerder afgesloten. Zo'n 6% van de 
trajecten wordt eenzijdig door de cliënt afgesloten en in 3% van de gevallen beëindigd de 
aanbieder eenzijdig het traject. Tussen de verschillende zorgvormen en aanbieders zitten 
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verschillen. Zo wordt dyslexie bijna nooit eenzijdig door aanbieder of cliënt gestopt en stopt 
pleegzorg en gesloten plaatsing relatief vaak om externe redenen. 

Het aantal crisissituaties kan op dit moment alleen worden gemeten door te kijken hoe 
vaak aanbieders een traject starten/registreren onder opgave: perspectief ‘stabilisatie van 
een crisissituatie’. In de regel kan als crisis worden gezien elke situatie waarbij de veiligheid 
van kind en/of gezinsleden onmiddellijk gevaar loopt waardoor acute de-escalatie noodza-
kelijk is. Wat spoed, of urgent is, slaat op situaties waarbij de inschatting is dat spoedige in 
zorgneming noodzakelijk is om crises te voorkomen, dan wel om snelle escalatie naar 
zwaardere zorgvormen te vermijden. Het is niet te achterhalen of de diverse aanbieders 
deze, algemene definitie op dezelfde wijze toepassen.  

Tabel 1 laat zien dat het aantal trajecten dat gestart wordt met perspectief stabilisatie cri-
sissituatie structureel wat hoger ligt in 2017 dan in 2016. Het aantal plaatsingen in de GGZ 
laat een wisselend beeld zien, maar lijkt toe te nemen in de laatste twee kwartalen. Bij de 
jeugd en opvoedhulp is het aantal ambulante trajecten met perspectief crisis over 2016 en 
2017 vrij stabiel. Het aantal verblijfstrajecten dat start vanwege een crisissituatie wisselt 
sterk tussen de kwartalen.  

Tabel 1  Aantal trajecten dat is gestart om een crisissituatie te stabiliseren, uitgesplitst 
naar hulpvorm en soort organisatie 

  
2016 2017 

soort organisatie hulpvorm Kw2 Kw3 Kw4 Kw1 Kw2 Kw3 

begeleiding jeugd met 
beperking 

(overig) verblijf 2 
   

 
 

ggz 
ambulante hulp op locatie aanbieder 14 9 8 9 18 22 

(overig) verblijf 
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 1 

jeugd- en opvoedhulp 

gezinsgericht 
  

1 2 4  

jeugdhulp in netwerk jeugdige 15 22 18 27 24 23 

(overig) verblijf 10 8 5 16 7 7 

pleegzorg 2 1 2 1 3 1 

Totaal 43 40 39 55 56 53 

 

In figuur 2 is te zien dat het aantal trajecten dat start om een crisissituatie te stabiliseren 
eind 2016 afneemt, maar in de eerste helft van 2017 is een stijgende lijn zichtbaar. Het to-
taal aantal trajecten dat start om een crisissituatie te stabiliseren is in ieder kwartaal van 
2017 ongeveer gelijk, rond de 50 trajecten.  De scherpe daling tussen kwartaal 2 en 3 ont-
staat doordat het totaal aantal trajecten is toegenomen, terwijl het aantal trajecten dat is 
gestart om een crisissituatie te stabiliseren nagenoeg gelijk is gebleven. 
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1.2  Crisisinterventieteam 
Bij gezinnen met een crisissituatie waar nog geen hulpverlening actief is of bij crisissen die 
zich buiten kantoortijd aandienen, wordt het Crisisinterventieteam (CIT) ingezet. In het eer-
ste halfjaar zijn 63 zaken behandeld. In kwartaal 3 zijn 26 zaken behandeld. Figuur 3 laat de 
cijfers zien voor heel Holland Rijnland, inclusief Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. 
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2 Processen 
2.1  ‘Tellen’ 
Het is van belang dat jeugdigen die hulp nodig hebben deze tijdig krijgen en dat trajecten 
niet onnodig lang duren. Hiervoor is een aantal indicatoren bepaald: 

x het aantal aanbieders met een opnamestop; 
x het aantal jeugdigen dat op de laatste dag van het kwartaal meer dan 8 weken wacht tot 

het starten van hulp; 
x de gemiddelde tijd tussen de aanmelddatum en de startdatum van hulp aan cliënten; 
x de looptijd van trajecten die zijn afgesloten. 

In het tweede kwartaal was het onderwerp wachttijden en wachtlijsten een van de onder-
werpen van gesprek. Dit is meegenomen in de duiding van de cijfers. 

Tabel 2 Aanbieders met een opnamestop in kwartaal 3-2017 

soort jeugdhulp aanbieders 

ambulante hulp op locatie 
aanbieder 

Inzowijs (geleide instroom), 

De Merelfoundation, MOOD, Prodeba, YOEP, 
PEP Wantveld1, St Schavuiten, en enkele vrijge-
vestigde praktijken 

daghulp op locatie aanbie-
der 

's-Heerenloo, Gemiva, Het Raamwerk en Ipse de 
Bruggen 

ambulante hulp in netwerk 
jeugdige 

Prodeba, 's-Heerenloo, Gemiva, Het Raamwerk, 
Ipse de Bruggen 

pleegzorg WSG 

gezinsgericht verblijf ’s Heerenloo, Ipse de Bruggen 

Overig verblijf 's-Heerenloo, Gemiva, Ipse de Bruggen, Pluryn 

1. Met uitzondering van een vorm van hulp (infant mental health) 

Al vanaf het begin van het jaar geven diverse aanbieders aan dat zij een tekort verwachten 
in de loop van het jaar. Tabel 2 laat zien welke aanbieders een opnamestop hebben. Het 
betreft voor een belangrijk deel LVB-aanbieders en deze hadden ook in kwartaal 2 al een 
opnamestop. Enkele aanbieders kampen met een tekort aan budget om de cliënten aan wie 
zij op dit moment hulp verlenen te bekostigen. Een aantal aanbieders kunnen gebruik ma-
ken van het cliëntvolgend budget om te zorgen dat jeugdigen met een urgente hulpvraag 
wel de noodzakelijk hulp krijgen aangeboden. 

Een aantal aanbieders heeft in meer of mindere mate een wachtlijsten en een lange wacht-
tijd. De oorzaken daarvan zijn divers. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gebrek aan capaci-
teit, tekort aan budget, of tekort aan gespecialiseerde hulpverleners.  
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Cardea (jeugd en Opvoedhulp) heeft de langste wachtlijst op 30-9-2017 voor jeugdhulp 
zonder verblijf: 73 wachtenden uit Holland Rijnland (excl. Alphen a/d Rijn en Kaag en Braas-
sem). Dit is inclusief de cliënten die willen wachten op een plaatsing bij Cardea, maar al wel 
hulp krijgen. Sommigen daarvan zijn nog elders in zorg, anderen hebben bijvoorbeeld tijde-
lijk geen behoefte aan zorg, maar verwachten later wel een plaats nodig te hebben. Dit gaat 
over ongeveer een derde van het aantal wachtenden dat 9 weken of langer op de wachtlijst 
staat. 

In kwartaal 2 had PEP Wantveld de langste wachtlijst (62 wachtenden), maar deze telt op 
dit moment nog maar 18 jeugdigen. Pep heeft, gebruik makend van het cliëntvolgend bud-
get, urgente vragen aangenomen voor hulpverlening. Een deel van de nieuwe cliënten is 
overgedragen naar andere aanbieders, of wacht tot het nieuwe jaar met het starten van 
een traject. 

In 2016 bleek rond de zomer een budgettair probleem bij diverse aanbieders van EED. Met 
gebruikmaking van het cliëntvolgend budget is in 2017 inzet gepleegd om de toegang open 
te houden voor cliënten met een urgente hulpvraag. Dit heeft er voor gezorgd dat over de 
hele linie voldoende ruimte was cliënten met EED een aanbod te doen. De wachttijd bij EED 
aanbieders loopt soms wel op. De oorzaak daarvan ligt meestal in het niet correct aanleve-
ren van de dossiers door de scholen, waardoor een traject nog niet kan starten. In 2016 was 
dit ook al onderwerp van gesprek tussen aanbieders en scholen. Als gevolg daarvan is de 
aanlevering van dossiers in 2017 verbeterd. Scholen hebben aangegeven dat zij graag een 
eenduidig aanmeldformulier willen ontwikkelen. Het gesprek daarover is gaande, maar de-
ze vraag sluit niet helemaal aan bij de behoefte van de aanbieders. Met de komst van een 
elektronisch dossier zal dit proces ook verder verbeteren.  

De wachtlijst voor jeugdhulp met verblijf is ook afgenomen. Deze cliënten wachten bij Car-
dea en Horizon. In veel van de gevallen zal het gaan om jeugdigen die ondertussen  wel an-
dere ondersteuning ontvangen. Horizon heeft bijvoorbeeld 7 wachtenden. Deze kinderen 
hebben op dit moment wel jeugdhulp, maar wachten op een andere plek. Soms betreft het 
ook jeugdigen die 'vrijwillig' wachten op een plaats bij een specifieke voorziening. het aan-
tal wachtenden op jeugdhulp zonder verblijf is lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. 
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1 Aantal jeugdigen op de wachtlijst is inclusief jeugdigen uit Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Deze cijfers zijn name-
lijk altijd op regionaal niveau opgevraagd.  

Over het afgelopen jaar bezien, treden de langste wachttijden op bij gezinsgericht verblijf 
en daghulp op de locatie van een 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 dag-
deel per keer duurt en plaatsvindt op de locatie van de aanbieder. Voorbeelden zijn dagbe-
steding, dagstructurering of multidisciplinaire dagbehandeling, of een dagbehandeling in de 
GGZ.   

Van een gedeelte van de jeugdigen die op dit moment jeugdhulp krijgen, is bekend hoe lang 
ze gewacht hebben op deze hulp. De overgrote meerderheid van jeugdigen start binnen 8 
weken met jeugdhulp. Langer wachten gebeurt vooral bij gezinsgericht verblijf en daghulp. 
Door het lage aantal startende cliënten is dit percentage wel gevoelig voor schommelingen. 
Het lijkt echter wel dat het door de opnamestops bij LVB aanbieders het op dit moment las-
tiger is om deze vorm van hulp te starten. De gemiddelde wachttijd voor gezinsgericht ver-
blijf is opgelopen van zo'n 54 naar 96 dagen. Bij de dagbesteding speelt ook de vakantiepe-
riode een rol. Ook in 2016 was er sprake van de langste wachttijd in kwartaal 3. Toen 
wachtten jeugdigen gemiddeld 78 dagen op een plek op een daghulp, dit was in het derde 
kwartaal 2017 80 dagen. 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. 
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Tabel 3 Percentage gestarte cliënten per kwartaal dat meer dan 8 weken1 heeft gewacht 
totdat de gewenste vorm van zorg is gestart2,3,4 

 

2016 2017 

 

kw2 kw3 kw4 kw1 kw2 kw3 

ambulante hulp op locatie 
aanbieder 

26 31 19 19 29 26 

daghulp op locatie aanbieder 62 53 18 17 33 65 

hulp in netwerk jeugdige 13 35 28 20 29 35 

pleegzorg 0 675 0 0 - 0 

gezinsgericht 46 35 28 27 23 67 

gesloten plaatsing 0 0 - - - - 

overig verblijf 22 25 10 3 5 10 

jgt 2 2 2 2 3 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 lan-
ge wachttijd lijkt te hebben gehad. Jeugdigen die langer dan een jaar hebben gewacht volgens de opgave van de aanbieder 
zijn daarom niet meegenomen. Dit is zeer waarschijnlijk een registratiefout. 

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. 

3  Cijfers over 2016 zijn inclusief trajecten gestart in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. 

4 Een '-' betekent dat er geen gegevens beschikbaar zijn, '0' betekent dat geen van de gestarte cliënten langer dan 8 weken 
heeft gewacht 

5  Door het lage aantal trajecten pleegzorg dat start, kunnen er grote schommelingen voorkomen.  

 

Figuur 8 laat zien dat lichtere vormen van ´ambulante hulp op locatie aanbieder´ in onge-
veer de helft van de gevallen binnen een halfjaar wordt afgesloten. Bij de JGT wordt de be-
handelduur langer,  nog maar 28% wordt binnen een halfjaar afgesloten. Het JGT geeft aan 
dat er relatief veel zaken die al lang lopen zijn afgesloten omdat het makkelijker is gewor-
den om trajecten opnieuw te openen. Hierdoor durven JGT'ers een zaak eerder af te slui-
ten1. Het JGT registreert niet de aard van de trajecten, dus nader cijfermatig inzicht is niet 
te geven.  

Het streven is  dat een gesloten plaatsing, als onderdeel van een traject, gemiddeld 6 
maanden duurt. 5 jaar geleden was de gemiddelde duur nog ruim 11 maanden. Van de tra-
jecten die in kwartaal 3 zijn afgesloten was de gemiddelde looptijd zo'n 8 maanden (244 
dagen). Gesloten plaatsingen vinden plaats met een machtiging gesloten jeugdhulp kinder-
rechter of een machtiging BOPZ.  

                                                           
1 Kwartaalrapportage Jeugd- en gezinsteams 2e kwartaal 2017 
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3 Thema 
kwartaalgesprekken 
 

3.1 Overhead 
In het tweede kwartaal is tijdens de kwartaalgesprekken verkennend gesproken over over-
head. Door het ontbreken van een heldere definitie van overhead is geen volledige cijfer-
matige vergelijking mogelijk.  

Voor de aanbieders GGZ (basis en specialistisch) kan dit wel. In het project ‘nieuwe bekosti-
gingssystematiek ggz’ is uitgebreid onderzoek gedaan naar de opbouw van de kosten. Met 
behulp van de volgende verdeling in de kostenopbouw is inzicht ontstaan directe perso-
neelskosten en overige kosten.  

Tabel 4 Elementen van kostenopbouw  

kostenopbouw 

Salariskosten 

 

Maandsalaris naar cao 

 

ORT 

 

Vakantietoeslag 

 

Eindejaarsuitkering 

 

Levensfase Budget 

 

Werkgeverslasten  

Opslagen op totale personeelskosten 

 

Directe kosten (materieel) 

 

Algemene kosten, onderhoud, energie, automatisering, dotaties en vrijval voorzieningen  

 

Leidinggevenden/staf zorg en echte overhead (personele kosten) 

 

Kapitaallasten  

 

Uit de werkgroep bekostiging bleek vooral dat binnen organisaties kosten soms op verschil-
lende posten worden geschreven en geordend, maar dat ‘onder de streep’ er relatief wei-
nig verschil zat in het percentage overige kosten. In 2018 wordt een vergelijkbaar proces 
gelopen met alle overige aanbieders/deelsectoren van Jeugdhulp. Het cijfermatige inzicht 
zal hierdoor groeien.  
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Uit de gesprekken blijkt het volgende: 

x Een aantal aanbieders geven aan de afgelopen jaren een bezuiniging gerealiseerd 
te hebben op hun overhead, of daar druk mee bezig te zijn. Concrete voorbeelden 
die werden genoemd: bezuiniging op huisvesting, bezuinigingen op middenmana-
gement, efficiënter werken. De diverse VG aanbieders geven aan dat zij inmiddels 
door bezuinigingen op de overhead het gemiddelde van de landelijke benchmark in 
de sector bereiken of daar zelfs onder zitten. Andere aanbieders geven aan dat zij 
panden afstoten en in onderhandeling zijn gegaan over de aflossing van hypothe-
ken en de wijziging van huurcontracten. Ook de bezettingsgraad van panden wordt 
actief bewaakt, zodat er geen overcapaciteit ontstaat. 

x Aanbieders zijn niet altijd in staat om de afname van kosten van overhead parallel 
te laten lopen met de teruglopende budgetten. (denk bijvoorbeeld aan het afstoten 
van vastgoed). Het totaal aan kosten overhead neemt niet toe, maar de resterende 
overheadkosten worden over een kleiner budget verrekend.  

x Aanbieders van jeugdhulp worden soms ook ondersteund door fondsen, legaten of 
privépersonen. Waardoor ze bijvoorbeeld goedkopere huisvesting hebben.  

 

3.2 Doelrealisatie/uitval 
Eén van de prestatie-indicatoren die zijn opgesteld door VNG/brancheorgansiaties/het NJI 
is Doelrealisatie. Belangrijk doel van de hulp is vaak dat cliënten en/of hun netwerk zodanig 
worden toegerust (‘empowered’) dat zij daarna zonder of met lichtere hulp verder kunnen. 
Deze indicator laat zien of bij beëindiging van de hulp de taxatie is dat de cliënt geen of lich-
tere hulp nodig heeft. De regio Holland Rijnland monitort dit al vanaf 2016 cijfermatig (zie 
hoofdstuk 1). In de kwartaalgesprekken is dit als volgt aan bod gekomen.  

GGZ 
Binnen de GGZ wordt gemonitord op een landelijk kwaliteitskader en bij het afsluiten van 
een traject wordt aangegeven op een traject voldoende was en/of vervolghulp nodig is. Dit 
landelijk kader is ontwikkeld onder voormalige wettelijke kaders. Het is niet duidelijk of de-
ze kaders volledig aansluiten bij de definitie van doelrealisatie in de Jeugdwet. Een aantal 
partijen geeft aan dat het inzetten van lichtere hulp soms nog moeizaam verloopt, waar-
door de jeugdige langer dan strikt noodzakelijk specialistische GGZ hulp ontvangt. Het tra-
ject had als het ware eerder doelmatig kunnen worden afgesloten. Een aanbieder van 
jeugdhulp met verblijf GGZ, geeft aan dat cliënten die de problematiek willen ontvluchten, 
niet tegengehouden worden, maar dat twee personen met deze cliënt mee blijven lopen. 
Hierdoor voorkomen ze uitval.  
 
EED 
Kinderen die hulp krijgen bij ernstige enkelvoudige dyslexie vallen niet vaak voortijdig uit in 
de hulpverlening. Wanneer een traject voortijdig wordt beëindigd is er meestal sprake van 
verhuizing naar een andere regio of na een aantal sessies blijkt dat er zodanige vooruitgang 
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is dat er kennelijk toch geen sprake is van ernstige dyslexie. Wel wordt regelmatig aangege-
ven dat scholen niet altijd de mogelijkheden zien die een leerling na het behandeltraject 
verder helpen. Hierover is het gesprek gaande tussen aanbieders en samenwerkingsver-
banden (als vertegenwoordigers van de scholen) om de overgang te verbeteren. Immers de 
dyslexie verdwijnt niet, het gaat er vooral omdat het kind zodanig wordt ondersteund dat 
het zijn volle potentieel kan bereiken. 
 
VG-sector 
Uit de gesprekken blijkt dat uitval hier weinig voorkomt. In de regel zijn gezinnen met kin-
deren met een (ernstige) beperking erg blij met de hulp die de aanbieders geven. Wel komt 
voor, bijvoorbeeld om leeftijdsredenen, dat van aanbieder wordt geswitched. Door ontwik-
kelingen in de sector, worden problemen op jongere leeftijd geconstateerd en begeleidt, 
waardoor wordt getracht kinderen te begeleiden naar (regulier of speciaal) onderwijs.  Als 
niet lukt om een jeugdigen onderwijs te laten volgen, vinden ouders het belangrijk dat kin-
deren in de schoolgaande leeftijd ongeveer hetzelfde aantal uur op het KDC kunnen door-
brengen als leeftijdsgenoten op school.  De mogelijkheden hiertoe staan echter om financi-
ële redenen onder druk. 

3.3 Transformatie van jeugdhulp 
Elk kwartaal is de stand van zaken transformatie onderwerp van gesprek. Wat aanbieders 
aangeven is dat de Jeugdhulp qua organisatie en inhoud, voortdurend in transformatie is. 
Jeugdhulp volgt maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten over methoden en 
behandelingen. De resultaten daarvan zijn zichtbaar over een langere periode van meerde-
re jaren tot zelfs decennia. Kindertehuizen met slaapzalen bestaan niet meer en in  “inrich-
tingen” wordt niemand meer vastgebonden of opgesloten.  
 
Nu is Holland Rijnland een regio waar landelijk gezien minder gebruik wordt gemaakt van 
jeugdhulp met verblijf. In de GGZ-sfeer is in een jaar of vijf tijd de behandelduur sterk ver-
kort en worden in nieuwe methoden de laatste wetenschappelijke inzichten meegenomen. 
De gesloten jeugdhulp is er in geslaagd de afgelopen 8 jaar de gemiddelde behandelduur 
terug te brengen van gemiddeld 12 naar gemiddeld 7 maanden. Bij hulp voor kinderen met 
een beperking wordt meer en vaker ingezet op behandel- en verblijfsvormen gericht op zo 
snel als mogelijk terug te geleiden van (jonge) kinderen naar het reguliere of speciaal on-
derwijs.  

Korter gezegd: de jeugdhulp past zich voortdurend aan nieuwe omstandigheden aan. Dit 
proces is niet gestopt met de transitie op 1-1-2015. De vraag moet echter zijn of dit in alle 
gevallen ook betekent dat van een verbetering kan worden gesproken en of de ontwikke-
ling is gebaseerd op inhoudelijke keuzes in de regio. Daarbij is het goed onderscheid te ma-
ken in de organisatorische, financiële en inhoudelijke componenten van een transformatie-
proces. De door gemeenten gewenste transformatie is dan ook te zien als een aanpassing 
of bijsturing van het permanente transformatieproces dat inherent is aan het sociaal do-
mein. Transformeren is vooral middel om tot aanpassing te komen en is geen doel op zich.  
Het verwachtingspatroon moet wel realistisch zijn: inhoudelijke transformatie is een kwes-
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tie van lange adem en kleine stapjes en moet alleen daarop worden gericht waar verbete-
ring wenselijk en mogelijk is. In Holland Rijnland is gekozen, neergelegd in Hart voor de 
Jeugd,  transformatie te benaderen vanuit het belang van de cliënt. In plaats van een hulp-
verlener die alles voor je regelt gaat het over zo veel als mogelijk zelf regie voeren op het 
hulpverleningsproces.  

Er zijn in onze regio sinds 2015 tamelijk forse veranderingen zichtbaar. Deze veranderingen 
zijn soms ontstaan onder druk van de beschikbare financiële middelen. Omdat diverse bud-
getten fors zijn gekort is bijvoorbeeld sprake van een bezuiniging op personele capaciteit, 
primair in kader- en staffuncties. Er is capaciteit jeugdhulp afgebouwd om met de middelen 
uit te komen. Daarbij zijn keuzes gemaakt die geen (directe) relatie hadden met het beleid 
van de gemeenten. Er zijn leemtes ontstaan in het aanbod terwijl de vraag naar jeugdhulp 
niet is afgenomen. Het resultaat van tekorten op budget is zichtbaar in oplopende wachttij-
den en cliëntenstops. Om dat effect te dempen, en te voorkomen dat jeugdigen niet de be-
nodigde hulp zouden krijgen is het cliëntvolgend budget ingesteld. De forse terugloop van 
financiële middelen leidt er toe dat inhoudelijke vernieuwing minder dan gewenst mogelijk 
was.  

Jeugdhulpaanbieders zoeken elkaar - dan wel niet gedwongen - op  om te vernieuwen door 
samenwerking. De eerste resultaten van de projecten uit het Tijdelijk Fonds zijn inmiddels 
zichtbaar. Citaat van één van de gesprekspartners: “Er gebeuren nu dingen die enkele jaren 
geleden niet voor mogelijk werden gehouden, het is goed dat het bed is opgeschud. We 
hebben weer leren nadenken waar we mee bezig zijn, voor wie en of we dat goed doen”.  

In de kwartaalgesprekken is met de grotere aanbieders gesproken over aspecten van trans-
formatie. Een weerslag van de gesprekken wordt hieronder per sector aangegeven. 

JGT’s 
De JGT’s hebben in Holland Rijnland een  belangrijke spilfunctie in de transformatie van de 
jeugdhulp.  De ondersteuning van het JGT richt zich op consultatie en advies aan ouders, 
jongeren en andere betrokkenen en ze verzorgen ambulante hulp in de gemeenten/ wijken 
waar ze gesitueerd zijn.  De JGT’s vormen, samen met de jeugdgezondheidszorg (JGZ), het 
hart van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s). 

De JGT’s  werken inmiddels steeds meer samen met het onderwijs, huisartsen, JGZ, sociale 
wijkteams en het specialistisch jeugdveld. Deze samenwerking moet op onderdelen nog 
verder ontwikkeld worden in samenspraak en samenwerking met alle betrokken partijen. 
De samenwerking met sociale netwerken, andere voorliggende (preventieve) basisvoorzie-
ningen en, maatschappelijke initiatieven gaat intensiever worden opgepakt door de JGT’s .  

Het Jeugd- en Gezinsteam vervult een cruciale rol  bij het verhogen van de kwaliteit van de 
jeugdhulp, het tijdig inzetten van de juiste jeugdhulp  en de vermindering van het gebruik 
van  specialistische voorzieningen. Hiervoor is een goede samenwerking met de ketenpart-
ners en de gemeenten voor wat betreft de voorliggende (preventieve) basisvoorzieningen 
en dergelijke noodzakelijk.    
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GGZ 
Een van de uitgangspunten uit ‘Hart voor de jeugd’ is dat de deskundige erbij gehaald 
wordt, in plaats van het gezin doorgestuurd. In de praktijk wordt nog vaak doorverwezen in 
plaats van erbij gehaald. Eén GGZ- organisatie heeft de samenwerking met JB West ver-
sterkt. De deskundigheid van de aanbieder wordt ingevlogen tijdens de analyse/diagnose. 
Vervolgens zijn tussen beide afspraken gemaakt over maximale wachttijden als een cliënt 
GGZ hulp nodig heeft. Een vergelijkbare samenwerking is gezocht met Veilig Thuis.  
 
Meerdere GGZ aanbieders ontwikkelen e-health modules. Sommigen specifiek gericht op 
de periode dat een cliënt moet wachten op behandeling, anderen weer meer als onder-
steunende dienst tijdens de behandelperiode.  
 
Een beperkt aantal aanbieders specialiseert zich meer in de problematiek rond het heel 
jonge kind (Infant Mental Health) en zou dit graag verder ontwikkelen.  
 
Om de ketenzorg binnen de GGZ te verbeteren, de samenwerking te versterken, en op- en 
afschalen te versoepelen, hebben Curium/LUMC en ZP jeugd, de vereniging van zelfstandi-
ge praktijken in de regio, een convenant gesloten. Over het verbeteren van de ADHD keten 
zijn diverse betrokken partijen ook met elkaar in gesprek om de beleidsdoelen van Holland 
Rijnland te bereiken.  De kinderen met de diagnose van  enkelvoudige ADHD worden voor 
medicatiebegeleiding zo mogelijk naar de huisartsen overgedragen en voor  groep- en ou-
derbegeleiding naar de JGT’s. Ook de scholen van de kinderen worden betrokken als hier-
toe aanleiding is.   
 
VG-sector 
In de gesprekken met de vier grote aanbieders (’s Heerenloo, Gemiva, Ipse de Bruggen en 
Raamwerk) is sprake van gemeenschappelijke thema’s wanneer het gaat over transforma-
tie. De aanbieders onderschrijven de uitgangspunten van “Hart voor de Jeugd”, maar vra-
gen aandacht voor de (on)mogelijkheden van hun doelgroep. Uitgangspunten als “eigen re-
gie” en “eigen verantwoordelijkheid” moeten met de nodige voorzichtigheid worden vorm-
gegeven. De aanbieders geven dan ook aan dat transformatie voor deze doelgroep meer 
gezocht moet worden in integrale aanpak, de combinatie met jeugd- en opvoedhulp en 
GGZ, en met huisvesting en onderwijs. Aan die samenwerking wordt hard gewerkt. 
  
Een aantal aanbieders heeft in de afgelopen jaren eigen werkbedrijven opgezet, of begelei-
den werkgevers in het werken met jongeren met een beperking, zodat jeugdigen na hun 
achttiende verjaardag een passende woonsituatie en dagbesteding hebben. De jongeren uit 
deze doelgroep zijn veelal niet in staat zelfstandig te functioneren terwijl voorzieningen op 
volwassenenniveau niet altijd bieden wat de cliënt nodig heeft. Met name vraagt de woon-
situatie voor jongeren die niet (meer) thuis kunnen verblijven aandacht. De aanbieders 
zoeken daarbij in toenemende mate de samenwerking “in de breedte” om tot integrale 
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aanpak te komen, zeker voor wat betreft de multi-problem gezinnen waar veelal sprake is 
van beperkingen bij kind(eren) èn ouders.  

Aanbieders hebben, als gevolg van de transitie, te maken  met groei van de instroom, met 
name van zeer jongere kinderen. Hier is sprake van een transformatieproces in lijn met de 
uitgangspunten van Holland Rijnland. Kinderen kwamen voorheen vaak pas in beeld op de 
leerplichtige leeftijd. Dan was de achterstand al flink. Door interventies als integrale vroeg-
hulp en vroege signalering bij JGT’s zijn aanbieders nu beter in staat toe te werken naar 
deelname aan regulier dan wel speciaal onderwijs.  Hoe de samenwerking met het onder-
wijs moet zijn geregeld is dan ook een prioriteit. Daar is nog winst te behalen. 

De sector veronderstelt een grote behoefte aan “logeren” of vormen van kort verblijf, om 
ouders en gezinnen te ontlasten, maar in de praktijk blijkt die vraag lager dan verwacht. 

 

3.4 Tijdelijk Fonds 

In overleg met de aanbieders is voor de meeste plannen overeenstemming bereikt hoe de 
regio de voortgang kan monitoren. Een aantal plannen zijn voortvarend gestart, een aantal 
plannen start rond de zomervakantie 2017. Een aantal plannen wordt hier kort uitgelicht: 

Ketenverantwoordelijkheid 24-uurs voorziening 

Betrokken partijen: Cardea, Curium LUMC, Horizon (inclusief de Opvoedpoli, ‘sHeerenloo, 
Ipse de Bruggen, Parnassia Groep) 

Doel: een optimaal ontwerp van de 24-uurs jeugdhulp in Holland Rijnland 2016-2019 

Partijen gaan in eerste aan de slag met het ontwikkelen van een gezamenlijke regionale en-
tree voor cliënten met ernstige meervoudige problemen, waarbij wordt gedacht aan 24-
uurs verblijf in combinatie met behandeling en/of begeleiding.  

update sep/okt  2017: De 6 aanbieders ervaren de eerste resultaten van het plan positief . 
Er is aansluiting gevonden bij 2 nieuwe aanbieders die ook 24-uurs residentiële zorg bieden.  

Het Trajectzorgberaad is omgevormd tot een nieuw overleg waarbij doelgericht, creatief, 
op basis van de problematiek van de cliënt gezocht wordt naar de meest passende hulpver-
leningstraject. 

De betrokkenen ervaren de afgelopen maanden als zeer inspirerend op het gebied van sa-
menwerking.  De digitale monitor is gemaakt en wordt nu gevuld met data. De verwachting 
is dat vanaf januari 2018 hier concrete monitoringsgegevens uit te halen zijn. Er is gecon-
stateerd dat in onze regio residentieel aanbod gemist wordt tussen de ambulante zorg thuis 
en de specialistische zorg bij de aanbieder. De zogenaamde fasehuizen zijn vanwege de fi-
nanciële krapte inmiddels afgebouwd terwijl er wel behoefte aan blijkt te zijn. Vanuit de 
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aanbieders wordt verder onderzocht hoe hierin door samen te werken met gemeenten en 
aanbieders hier nieuw aanbod op te ontwikkelen 

 
E-health 

Betrokken partijen: Curium LUMC, Cardea 

Doel: door implementeren van technologische mogelijkheden, de zorg toegankelijk en be-
taalbaar houden. de specifieke e-health module versterkt de mogelijkheden tot eigen regie 
van de cliënt en hun ouders en sluit goed aan bij de leefwereld van de jeugd. 

Update sep/okt  2017: Curium LUMC en Cardea zijn beide gestart en verder gegaan met de 
implementatie van E-Health. Verwacht wordt dat in de tweede helft van het jaar meer ge-
ïnvesteerd wordt in het gezamenlijk scholen van medewerkers en het uitwisselen van erva-
ringen. Interessant is dat de werkwijze van beide organisaties nogal uiteen loopt: De ene 
organisatie hanteert meer een top-down benadering, de andere is gestart met een enthou-
siast pionierend team.  

 
Ambulante onderwijs zorg trajecten nieuwe stijl 

Betrokken partijen: Prodeba, Cardea 

Doel: komen tot een integraal zorgaanbod op scholen, waarmee schooluitval wordt voor-
komen. Het plan richt zich in 2017 voornamelijk op een goede inventarisatie, om van daar-
uit naar daadwerkelijke onderwijszorg-arrangementen te kunnen komen. 

Update sep/okt 2017: Met Prodeba is vanaf begin van het jaar zeer intensief gesproken 
over de financiële stand van zaken in relatie tot het beschikbare budget. Hierdoor is de 
voortgang en uitvoering van het plan minder onderwerp van gesprek geweest. In latere 
rapportages kan meer informatie gegeven worden. Wel zijn afspraken gemaakt hoe aan het 
eind van het jaar gerapporteerd wordt over de voortgang. 

Dit gebeurd door een beknopte omschrijving van: 

x Op welke wijze en met welk resultaat de partners de gesprekken hebben gevoerd 
met collega-aanbieders, het onderwijs, gemeenten. 

x De wensen en behoeften van ouders en jeugdigen zoals uit de gehouden interviews 
naar voren komt. 

x Het aantal uren jeugdhulp dat op scholen ingezet wordt, tenminste vanuit de eigen 
organisaties met hierin onderscheid tussen inzet in regulier onderwijs en inzet in 
speciaal onderwijs. De duur en intensiteit van deze jeugdhulp. 
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Haven 71 

Betrokken partijen: Inzowijs, dr Leo Kannerschool (school voor speciaal onderwijs) 

Doel: inrichten van snelle, flexibele en passende ondersteuning voor leerlingen in nauwe 
samenwerking met de school en ouders. De verantwoordelijkheden van onderwijs en 
jeugdhulp worden helder gedefinieerd.  

Update november 2017: Er is een team van 5 begeleiders van stert gegaan, aangestuurd 
door een zorgcoördinator van Inzowijs i.s.m. orthopedagoog Leo Kanner.  Zij hebben een 
vaste plek in de school en geven ad hoc ondersteuning in combinatie met vaste begelei-
dingstrajecten. 

Het Haven-team geeft aan dat ze volgende ervaringen hebben:  Een uitdaging! Samenwer-
ken. Leren. Bijstellen! Soms heftig. Soms tranen. Vaak een lach. Sussen. In gesprek. Opbou-
wen. Evalueren. Reflecteren. Kalmeren. Plaats in het team. Enorm leuke (bij)baan.  

Naast de ervaringen van het team worden er ook drie KPI's bijgehouden.  

KPI 1 Gemeten uren per kwartaal op totaalniveau 

 Het eerste halfjaar betrof voornamelijk projectfase: indienen plan, toekenning budget, op-
start en voorbereidingen. De echte start van Haven71 viel samen met de start van het 
schooljaar 2017 – 2018. De verwachting is dat in het schooljaar ca. 3.362 – 3.960 uur bege-
leiding (projectplan: 3.240 uur); in fte 2.33 – 2.75 fte (projectplan: 2.25 fte) wordt gereali-
seerd.  

KPI 2 Aantal leerlingen dat ondersteuning heeft gehad vanuit Haven71 

In de periode september – november zijn 22 leerlingen geholpen met flexibele inzet vanuit 
het project. Het projectplan ging voor heel 2017 uit van ruim 30 leerlingen. Kortom, in korte 
periode hebben is een groter aantal kinderen geholpen dan gepland. 

KPI 3 (kwalitatief): Tevredenheid leerkrachten Leo Kanner SO  

De samenwerking verloopt naar tevredenheid: inzet Haven71 wordt gewaardeerd en posi-
tieve uitkomst evaluatie onder leerkrachten. De leerkrachten geven de praktische uitvoe-
ring van Haven71 gemiddeld een 7,8. De evaluatie geeft fundament om verder te gaan, 
geeft verbeterpunten om aan te werken en aanknopingspunten voor de teams Haven71 en 
LKS om verwachtingen te (blijven) managen 

Uit de evaluatie komt ook naar voren dat de uitwerking in de praktijk overeen komt met 
doelstelling van het plan: Haven71 is gericht op vroege interventie, vroegsignalering en 
preventie. Kortom het plan werkt: meer uren t.o.v. budget; lagere kosten voor de inzet van 
zorg. 
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Zorg-onderwijsgroep De Raampieper 

Betrokken partijen: Het Raamwerk, De duinpieper (school voor zeer moeilijk lerende kinde-
ren) 

Doel: door een gezamenlijk aanbod te creëren (onderwijs en zorg) wordt onderwijsdeelna-
me langer mogelijk gemaakt voor kinderen die voorheen een volledige vrijstelling voor het 
onderwijs zouden ontvangen. Voor een groep kinderen kan eerder gestart worden met het 
oefenen met schoolse vaardigheden, waardoor de kans op toelating binnen het (speciaal) 
onderwijs toeneemt. Voor kinderen waar twijfel is of speciaal onderwijs haalbaar is, kan 
voorkomen worden dat zij eerste starten met onderwijs en vervolgens weer terugstromen 
naar het kinderdagcentrum (jeugdhulp). 

Update sep/okt  2017: De opzet van de zorg-onderwijsgroep voorziet in een grote behoef-
te. Einde 2e kwartaal blijkt dat er zoveel aanvragen zijn, op grond van inhoudelijke beoor-
delingen, dat een tweede groep zou kunnen worden gestart. Hiervoor ontbreken momen-
teel nog de financien, maar daar worden mogelijkheden voor gezocht. Door de zeer kleine 
groep (4 tot 6 kinderen) is zodanige begeleiding mogelijk dat het perspectief van terugge-
leiding naar speciaal onderwijs reëel is. 

 
Veilig sterk en verder 

Betrokken partijen: Rivierduinen, Centrum 45, De Waag, Veilig Thuis 

Doel: Het uitvoeren van een integrale benadering van het gezin, voor gezinnen waar sprake 
is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld en met een hoog risico op herhaling.  

Update sep/okt 2017: De samenwerkingspartners zijn zeer enthousiast over de eerste re-
sultaten en de samenwerking. Vanaf januari 2017 wordt al gewerkt in dit samenwerkings-
verband. Er zijn nu 10 gezinnen actief in behandeling. De Raad voor de Kinderbescherming 
en JB West (als belangrijke verwijzers) maken actief gebruik van het aanbod. De partners 
merken dat de vraag toe neemt. Er wordt gedacht om dit aanbod meer aan te sluiten bij de 
MDA++ werkwijze vanuit Veilig thuis. In januari 2018 volgt, naast een reflectie op samen-
werking, de rapportage over de  resultaten bij ouders en kinderen: hun (verbeterde) bele-
ving van veiligheid, behoefte aan hulpverlening en een mogelijke daling van geweldsdelic-
ten.  
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Ketenzorg voor kinderen met ADHD 

Betrokken partijen: Pep Junior Wantveld, eerstelijnssamenwerkingsverband Rijncoepel 

Doel: Door goed afgestemde ketenzorgbegeleiding en behandeling zorgen voor snellere 
behan-deling en betere maatschappelijke aanpassing, zonder onder- of overbehandeling. 

Update sep/okt 2017: Omdat in het kwartaalgesprek de afspraken over de financiële situa-
tie prioriteit hadden, is het onderwerp nog niet uitgebreid besproken. PEP geeft aan dat er 
binnen dit project een aantal kinderen  wordt behandeld volgens de voorgenomen werk-
wijze. 
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4  Basiscijfers 
4.1 Jeugd- en gezinsteams 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

1-4-2016 kw2-2016 kw3-2016 kw4-2016 kw1-2017 kw2-2017 kw3-2017

Figuur 9     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 kwartaal 3 is het aantal trajecten bij de JGT's gedaald doordat er minder trajecten zijn ge-
start en meer afgesloten. Dit was ook te zien in kw3-2016. Het is goed mogelijk dat dit met 
vakanties te maken heeft. Daarnaast is het JGT actief bezig geweest om te kijken of zaken 
kunnen worden afgesloten.  

Het JGT heeft een vragenlijst onder medewerkers uitgezet om meer inzicht in de caseload 
te krijgen. Hieruit komt naar voren dat veel zaken PGB's betreft (met wisselende intensiteit) 
en veel echtscheidingsproblematiek (zware intensiteit) en zaken waar andere jeugdhulp bij 
betrokken is/wordt. Wat verder opvalt is dat uit deze vragenlijst blijkt dat er 123 zaken (in 
de 2 weken die de vragenlijst bestrijkt) zijn opgepakt vanwege een crisissituatie2. Dit is vrij 
veel ten opzichte van de 36 zaken van het CIT en de 53 (excl. Alphen a/d Rijn en Kaag en 
Braassem) door de specialistische aanbieders over het hele kwartaal. Voor de duiding van 
de gegevens zou het prettig zijn als het JGT de vragenlijst regelmatig herhaalt of dit in hun 
registratie verwerkt zodat de cijfers beter kunnen worden geïnterpreteerd.  

Aan het eind van het eerste kwartaal 2017 en het tweede kwartaal 2017 zijn in de hele re-
gio 4,5 trajecten jeugdhulp per 100 jeugdigen. Hillegom heeft verhoudingsgewijs de meeste 
trajecten (5,9 per 100 jeugdigen) en Oegstgeest de minste (2,4 per 100 jeugdigen). Oegst-
geest is ook de enige gemeente waar het aantal trajecten in 2017 onder het niveau van 

                                                           
2 Kwartaalrapportage Jeugd- en gezinsteams 2e kwartaal 2017 
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2016 ligt. In Noordwijkerhout is het aantal trajecten in de eerste helft van het jaar het 
meest toegenomen en nauwelijks afgenomen in kwartaal 3.  
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Figuur 10     Aantal trajecten bij het JGT per 100 jeugdigen
0-17 jaar

begin 2016 eind 2016 einde kw2-2017 einde kw3-2017
 

4.2 Persoonsgebonden budget 
Een klein gedeelte van de jeugdigen/ouders regelt zelf hulp met een PGB (ongeveer 0,6% 
van de jeugdigen). De JGT’s behandelen de aanvragen voor de PGB’s. In het eerste kwartaal 
2017 zijn 23 nieuwe PGB’s gestart. In het tweede kwartaal van 2017 is dit met 45 bijna een 
verdubbeling. Ook in het derde kwartaal is een sterke stijging te zien. 66 cliënten zijn er ge-
start, en van 40 cliënten is het PGB beëindigd. De gegevens op peildatum laten zien dat het 
totaal aantal PGB's toeneemt, maar dat dit door een stijging in een aantal gemeenten komt.  

In kwartaal 2 was er een duidelijke toename te zien van het aantal PGB's in Katwijk en Lisse. 
In kwartaal 3 is er sprake van stabilisatie in die gemeenten. In Leiden daarentegen nam in 
het derde kwartaal het aantal PGB's toe. Figuur 11 laat zien welke kosten gemoeid zijn met 
de PGB's. Er is gekozen te vergelijken hoeveel budget er beschikt stond voor het gehele jaar 
voor cliënten die aan het einde van kwartaal 3 in zorg waren. Gemeenten betalen uiteinde-
lijk alleen het bedrag dat daadwerkelijk door cliënten wordt besteed. De cijfers wijzen uit 
dat in de meeste gemeenten het aantal PGB's en ook de kosten daarvan ongeveer gelijk 
blijven of dalen. De kosten zijn met name sterk gestegen in Leiden en Oegstgeest ten op-
zichte van 2016.  

Uit de gegevens van het CBS blijkt dat 63% van de jeugdigen met een PGB in het eerste half-
jaar van 2017 ook een vorm van jeugdhulp in natura ontvangt dat niet wortd uitgevoerd 
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door het JGT3. Dit kan zowel gelijktijdig als voorafgaand of daarna zijn, maar wel binnen 
hetzelfde halfjaar. PGB's kunnen alleen worden besteed aan hulp die geen behandeling is. 
Waaraan PGB's worden besteed en welke andere vormen van jeugdhulp gebruikers ont-
vangen is niet bekend.  

Tabel 5 Aantal jeugdigen met PGB 

 totaal aantal jeugdigen met pgb 

  1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017 30-09-2017 

Hillegom 32 27 30 32 31 

Lisse 23 20 22 30 31 

Noordwijk 40 32 32 33 35 

Noordwijkerhout 18 13 13 18 22 

Teylingen 53 45 38 38 38 

Leiden 108 100 107 110 121 

Leiderdorp 35 26 27 29 24 

Oegstgeest 30 30 32 36 39 

Zoeterwoude 7 7 8 12 12 

Katwijk 84 93 89 115 108 

Nieuwkoop 41 41 41 59 63 

Holland Rijnland 471 434 439 512 524 
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Figuur 11     Budget beschikt (tot het einde van het jaar) voor
PGB’s einde derde kwartaal

kw3-16 kw3-17

 

                                                           
3 Omdat alle PGB's via het JGT lopen laat de registratie van het CBS zien dat alle jeugdigen in Holland Rijnland zowel PGB als 

ZIN ontvangen.  
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4.3 Jeugdhulp zonder verblijf 
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Figuur 10   Jeugdhulp zonder verblijf in Holland Rijnland
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aantal trajecten op laatste dag van kwartaal
 

Het aantal gestarte trajecten ligt op hetzelfde niveau als in kwartaal 2, maar hoger dan 
kwartaal 3 2016. Het aantal lopende trajecten stijgt doordat er veel gestarte trajecten zijn 
in het eerste kwartaal van 2017, en doordat er minder trajecten worden afgesloten. De 
vraag neemt dus niet heel sterk toe, maar trajecten duren langer. Dit bleek ook uit figuur 6, 
waar het aantal afgesloten trajecten dat korter dan een jaar heeft geduurd sterk daalt. Dit 
kan gedeeltelijk te maken hebben met de wijzigingen in de DBC-systematiek. Doordat alle 
DBC's per 31-12-2017 worden afgesloten kan het zijn dat aanbieders nalaten om cliënten in 
de laatste maanden van het jaar nog handmatig af te sluiten. In de rapportage over kwar-
taal 4 zal zichtbaar worden of het aantal afgesloten trajecten op dit moment wordt onder-
schat. Figuur 11 laat zien dat het aantal lopende trajecten toeneemt in nagenoeg alle ge-
meenten.  

In figuur 10 en 11 zijn de gegevens van de kleine aanbieders niet meegenomen om zo veel 
mogelijk de aansluiting met 2016 te houden. Doordat we begonnen zijn met het verkennen 
van de beleidsinformatie die kan worden opgehaald uit het berichtenverkeer is nu te zeg-
gen dat bij kleine aanbieders of nieuwe aanbieders op dit moment 750 trajecten lopen. 
Ruim 500 van deze trajecten betreffen kortlopende trajecten Basis-GGZ. Tussen gemeenten 
zijn er best grote verschillen in hoeverre jeugdigen trajecten afnemen bij deze kleinere 
aanbieders. In de rapportage van kwartaal 4 zullen deze cijfers nog betrouwbaarder zijn en 
dan nemen we deze wel mee in de rapportage.  
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Figuur 12     Aantal gestarte trajecten naar verwijzer  

huisarts jgt
medisch specialist gecertificeerde inst.
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De piek van de verwijzingen door huisartsen in het eerste kwartaal komt door het hoge 
aantal GGZ-trajecten dat een startdatum heeft in het eerste kwartaal. Dit is een gevolg van 
het feit dat veel trajecten in januari 2016 zijn opgestart, en dat na 365 dagen een vervolg-
traject wordt gestart. Dit werd ook al zichtbaar in december 2016, toen een flink aantal 
DBC’s werd afgesloten en weer opgestart vanwege het schrikkeljaar. Het aantal verwijzin-
gen in het derde  kwartaal is vergelijkbaar met de kwartalen van 2016.  

Van 56% van de trajecten in kwartaal 3 was de huisarts de verwijzer. Huisartsen verwijzen 
vrijwel exclusief naar de GGZ. In het eerste kwartaal 2017 is 97% van de verwijzingen door 
huisartsen voor GGZ-zorg en in het tweede kwartaal 90%, en in het derde kwartaal 96%. In 
het derde kwartaal werd 67% van de verwijzingen naar de GGZ door de huisarts gedaan.  
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Het aantal verwijzingen door de JGT's ligt in werkelijkheid lage dan in figuur 12. Dyslexie-
aanbieders geven namelijk vaak JGT als verwijzer op in plaats van de school. Landelijk kan 
de school namelijk geen verwijzer zijn van jeugdhulp, dit gaat altijd via het JGT of de ge-
meente. In deze regio geldt een andere afspraak waardoor de school ook rechtstreeks ver-
wijzer kan zijn. Ook dit cijfer wordt nauwkeuriger wanneer wij rapporteren vanuit het be-
richtenverkeer. In de gesprekken met de aanbieders zullen we aangeven dat een strakkere 
registratie noodzakelijk is. 

Ambulante hulp op locatie aanbieder 
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Figuur 13     Jeugdhulp zonder verblijf: ambulante hulp op
locatie aanbieder
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aantal beëindigde trajecten

aantal trajecten op laatste dag van kwartaal
 

Aangezien ‘ambulante hulp op locatie aanbieder’ voor het grootste gedeelte wordt uitge-
voerd door GGZ-aanbieders, is hier ook heel duidelijk terug te zien dat het aantal trajecten 
in het eerste kwartaal 2017 is toegenomen. De instroom in kwartaal 3-2017 ligt weer rond 
het niveau van 2016. De vraag naar deze vorm van hulp blijft echter wel toenemen, en het 
aantal afgesloten trajecten neemt af.  

LTA betreft trajecten die worden uitgevoerd door hoogspecialistische instellingen. In deze 
cijfers zijn alleen aantallen van aanbieders die geen regulier aanbod binnen Holland Rijn-
land verzorgen. Rivierduinen, Curium en Horizon bieden naast regulier aanbod ook LTA 
zorg. Deze cijfers zitten echter in de andere categorieën, zoals GGZ. Een van de LTA aanbie-
ders is Centrum '45. Dit is een expertisecentrum voor PTSS behandeling na oorlogtrauma's. 
Bijna alle trajecten LTA in Katwijk worden uitgevoerd door deze aanbieder. Hier lijkt een 
correlatie tussen de vraag naar deze specialistische hulp en het feit dat hier een AZC is ge-
vestigd. 
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Tabel 6 Aantal trajecten ambulante hulp op locatie aanbieder op 30 september 2017 
naar type aanbieder 

 begeleiding 
jeugdigen met 
een beperking 

dyslexiezorg ggz jeugd- en 
opvoedhulp 

LTA1 

Hillegom 1 30 206 6 1 

Lisse 1 18 189 10 2 

Noordwijk 2 24 285 9 2 

Noordwijkerhout 3 11 202 8 1 

Teylingen 6 42 447 12 3 

Leiden 23 121 804 82 14 

Leiderdorp 4 46 181 16 7 

Oegstgeest 11 20 232 15 4 

Zoeterwoude 22 59 5  2 

Katwijk 24 85 646 34 10 

Nieuwkoop 4 61 175 15 1 

Holland Rijnland 79 480 3426 212 45 

1. De VNG heeft geen cijfers over kwartaal 3 beschikbaar gesteld. De stand is dus gelijk aan de stand van 30-6-
2017 

 

Jeugdhulp in netwerk jeugdige 
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Figuur 14     Jeugdhulp zonder verblijf: jeugdhulp in netwerk
jeugdige
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Voor jeugdhulp in netwerk jeugdige geldt dat er meer  trajecten zijn gestart dan in het 
tweede kwartaal van 2017 (figuur 14). Bijna alle trajecten (90%) in kwartaal 2-2017 zijn ge-
start door Cardea. Ook in het derde kwartaal zijn er veel trajecten bij Cardea gestart (80%). 
Bijna alle overige trajecten zijn opgestart bij Prodeba en Inzowijs. Trajecten bij aanbieders 
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Jeugd- en opvoedhulp lopen over het algemeen korter. Dit blijkt ook uit tabel 7, waar te 
zien valt dat er meer trajecten lopen bij de LVB-aanbieders dan bij de aanbieders jeugd en 
opvoedhulp op 30-09-2017, terwijl bij de aanbieders jeugd en opvoedhulp de meeste tra-
jecten starten.  

Tabel 7 Aantal trajecten jeugdhulp in netwerk jeugdige op 30 september 2017 naar 
type aanbieder 

 begeleiding 
jeugdigen met  
een beperking 

ggz jeugd- en 
opvoedhulp 

Hillegom 18 2 31 

Lisse 25  19 

Noordwijk 27  14 

Noordwijkerhout 25  15 

Teylingen 73 2 45 

Leiden 166 8 157 

Leiderdorp 28  52 

Oegstgeest 34  26 

Zoeterwoude 10  11 

Katwijk 113  99 

Nieuwkoop 28  25 

Holland Rijnland 547 12 494 

 

Daghulp op locatie aanbieder 
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Over het algemeen is het gebruik van daghulp relatief stabiel. Wat wel opvalt in kwartaal 2 
is dat het aantal afsluitingen relatief laag is. Het totaal aantal jeugdigen in zorg is daarom 
het hoogst van het afgelopen jaar. In kwartaal 3 was zowel de instroom als de uitstroom 
hoger dan in de andere kwartalen. Dit heeft te maken met het feit dat zowel het eind als de 
start van het schooljaar in dit kwartaal valt. Het feit dat er meer daghulptrajecten zijn ge-
start dan afgesloten laat zien dat er rekening mee moet worden gehouden dat het gebruik 
van deze hulp het komende jaar structureel hoger ligt dan in 2016.  

Gemiva en 's Heerenloo bieden de meeste daghulptrajecten in Holland Rijnland voor jeug-
digen met beperkingen. Bij de jeugd- en opvoedhulp worden alle trajecten verzorgd door 
Cardea. In Tabel 8 zijn geen trajecten daghulp zichtbaar die door GGZ aanbieders worden 
geleverd. Dit komt deels doordat GGZ aanbieders deze hulp onder ambulant registeren en 
deels doordat een aantal aanbieders niet wordt uitgevraagd. Uit het berichtenverkeer valt 
op te maken dat er nog tussen de 20-30 trajecten daghulp GGZ worden aangeboden bij 
kleinere aanbieders.  

Tabel 8 Aantal trajecten daghulp op locatie aanbieder op 30 september 2017 naar type aan-
bieder 

gemeente begeleiding jeugdigen  
met een beperking 

jeugd- en opvoedhulp 

Hillegom 10 3 

Lisse 14 4 

Noordwijk 11 5 

Noordwijkerhout 5 5 

Teylingen 10 5 

Leiden 38 52 

Leiderdorp 6 13 

Oegstgeest 2 9 

Zoeterwoude 3 3 

Katwijk 54 27 

Nieuwkoop 4 7 

Holland Rijnland 157 133 
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4.4 Jeugdhulp met verblijf 
 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

1-4-2016 kw2-2016 kw3-2016 kw4-2016 kw1-2017 kw2-2017 kw3-2017

Figuur 16     Zorg met verblijf in Holland Rijnland
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Het aantal trajecten jeugdhulp met verblijf is stabiel. Het gebruik van jeugdhulp met ver-
blijf, dat relatief laag is in vergelijking met de rest van Nederland, is in de regio vrij constant. 
Er wordt gesproken met de aanbieders om na te gaan of met een goede ketenaanpak, de 
verblijfsduur is terug te dringen.  

Het aantal gestarte trajecten ligt in het derde kwartaal 2017 wat lager dan in het tweede 
kwartaal 2017 en een stuk lager dan de kwartalen in 2016. Door de opnamestop en de 
wachtlijst kan het wel zijn dat kwartaal 4 weer een wat hoger aantal gestarte trajecten laat 
zien.  

Procentueel neemt het aantal trajecten met verblijf af omdat het aantal trajecten zonder 
verblijf stijgt. Dit houdt niet perse een positief bericht in. Door de afname van reguliere, 
open, voorzieningen met verblijf vanwege financiële redenen, zijn uitstroommogelijkheden 
uit zware voorzieningen verminderd. Voor een specifieke groep kinderen, zoals de docu-
mentaire “Alicia”4 liet zien, lijken te weinig gezinshuizen voor langer verblijf beschikbaar. De 
wachttijden voor dit type verblijf zijn hoger dan voor andere vormen van zorg. In het kader 
van een van de Fondsprojecten wordt geïnventariseerd of en zo ja welke residentiele voor-
zieningen aanwezig zijn.  

                                                           
4 Uitzending op 22 november op NPO 2, DOC2. 
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Figuur 17     Jeugdhulp met verblijf: aantal cliënten per 100
jeugdigen in traject op peildatum
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Jeugdigen met voogdij zijn meegeteld in de gemeente waar de jeugdige op dat moment 
woonachtig is. Enkele gemeenten met een instelling waar jeugdigen met een voogdijmaat-
regel verblijven, tonen daarom een hoger gebruik. Doordat de niet gesloten vormen van 
verblijf veel grotere aantallen kennen en steeds minder jeugdigen verblijven in de Vaart is 
dit niet te zien in figuur 17.  

Opvallend is dat in kwartaal 3 de meeste trajecten zijn verwezen door het JGT en niet door 
de GI. Dit komt vooral omdat er minder trajecten gesloten plaatsing zijn gestart. Deze tra-
jecten worden in principe alleen verwezen door GI en de rechter. Daarnaast zijn de meeste 
trajecten pleegzorg nu verwezen door het JGT. Het gaat echter om kleine aantallen waar-
door deze cijfers gevoelig zijn voor grote schommelingen.   
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Figuur 18     Verwijzers van trajecten met verblijf1
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Pleegzorg 
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Figuur 19     Jeugdhulp  met verblijf: pleegzorg in 
Holland Rijnland

aantal gestarte trajecten

 

Het aantal trajecten pleegzorg is vrij stabiel en toegenomen in het derde kwartaal. Landelijk 
is sinds 2016 een daling te zien van het aantal nieuwe pleegouders. In deze regio is deze da-
ling nog niet zichtbaar.  Een daling zou een zorgelijke ontwikkeling, immers het is gewenst 
dat zo veel mogelijk jeugdigen opgroeien in een gezin en niet in een instelling. Wellicht 
vindt door deze ontwikkeling wel substitutie plaats van pleegzorg naar gezinsgericht ver-
blijf. Dit is iets om de komende kwartalen te volgen, omdat met name de wachttijden voor 
gezinsgericht verblijf lang zijn. 

Tabel 9 Aantal trajecten pleegzorg op 30 september 2017 naar type aanbieder 

gemeente jeugd- en opvoedhulp 

Hillegom 20 

Lisse 8 

Noordwijk 9 

Noordwijkerhout 11 

Teylingen 11 

Leiden 63 

Leiderdorp 24 

Oegstgeest 5 

Zoeterwoude 8 

Katwijk 41 

Nieuwkoop 25 

Holland Rijnland 225 
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Gezinsgericht verblijf 
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Figuur 20     Jeugdhulp met verblijf: gezinsgericht in 
Holland  Rijnland 
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aantal trajecten in jeugdhulp op laatste dag kwartaal 
 

Het aantal trajecten gezinsgericht verblijf is afgenomen tussen het eerste kwartaal 2017 en 
het tweede kwartaal. De instroom was in het tweede kwartaal 2017 het laagst van het afge-
lopen jaar. In het derde kwartaal is er weer sprake van een wat hogere in- en uitstroom. 
Door de lange wachttijd voor dit type hulp valt te verwachten dat de hogere uitstroom in 
het derde kwartaal, leidt tot een wat hogere instroom in het vierde kwartaal. Zeker omdat 
de wachttijd in kwartaal 3 een stuk hoger lag dan in de voorgaande kwartalen.  

Tabel 10 Aantal trajecten gezinsgericht verblijf op 30 september 2017 naar type aanbieder 

gemeente ggz1 jeugd- en opvoedhulp 

Hillegom 1 3 

Katwijk 11 6 

Leiden 12 16 

Leiderdorp 1 6 

Lisse 3  

Nieuwkoop 1 2 

Noordwijk 2 1 

Noordwijkerhout 2 1 

Oegstgeest 3  

Teylingen 6 10 

Zoeterwoude 1 3 

Holland Rijnland 42 45 

1 Deze GGZ-aanbieder biedt gezinsgericht verblijf in de vorm van een opname van het hele gezin van een jeugdige. Andere 
aanbieders bieden een setting die de gezinssituatie nabootst, bijvoorbeeld een gezinshuis of zorgboerderij. 
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Gesloten plaatsing 
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Figuur 21    Zorg met verblijf: gesloten plaatsing in
Holland Rijnland
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Figuur 22    Zorg met verblijf: gesloten plaatsing in
Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem
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aantal trajecten in jeugdhulp op laatste dag kwartaal 
 

Het aantal trajecten gesloten plaatsing dat is gestart in het eerste kwartaal 2017 is hoger 
dan in de kwartalen van 2016. In het tweede kwartaal 2017 zijn minder trajecten gestart 
dan in het afgelopen jaar en ligt het aantal afgesloten trajecten hoger, waardoor het totale 
aantal jeugdigen in zorg ook is gedaald. Dit is ook het geval in het derde kwartaal van 2017. 
Ook in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem lag de instroom in het tweede kwartaal 
lager, maar steeg sterk in het derde kwartaal 2017. Het gaat echter om kleine aantallen die 
schommelingen kunnen vertonen. 

In de meeste gevallen wordt gesloten jeugdhulp vanuit een jeugdbeschermingsmaatregel 
geïnitieerd. Het komt voor dat een gesloten plaatsing zonder jeugdbeschermingsmaatregel 
plaatsvindt, dit wordt een vrijwillige plaatsing genoemd. Het  aantal vrijwillige plaatsingen 
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neemt toe en is vrijwel terug op het niveau 2014. E wordt echter geen verdere stijging ver-
wacht. De stijging is mede veroorzaakt doordat cliënten minder in justitiële jeugdinrichtin-
gen (jeugdgevangenissen) worden opgenomen en kinderrechters eerst zoeken naar (geslo-
ten) hulpverlening.   In het derde kwartaal was tweederde van de plaatsingen een plaatsing 
vanuit crisissfeer. In een in november gehouden gesprek van de 5 regio’s die met elkaar de 
gesloten jeugdhulpregio ZuidWest vormen, samen met de aanbieders, wordt geconstateerd 
dat als gevolg van beleid (lichter, korter, goedkoper) steeds langer wordt gewacht met “in-
grijpen”. In een aantal gevallen ontstaan dan crises. Er wordt op gewezen dat “passende 
hulp” in een aantal gevallen vergt dat eerder een zwaar traject wordt ingezet.  

Tabel 11 Aantal trajecten gesloten plaatsing op 30 september 2017 naar type aanbieder 

 jeugd- en opvoedhulp 

Hillegom 3 

Lisse  

Noordwijk  

Noordwijkerhout 1 

Teylingen 7 

Leiden 5 

Leiderdorp  

Oegstgeest 2 

Zoeterwoude  

Katwijk 5 

Nieuwkoop 1 

Holland Rijnland 28 

Alphen aan den Rijn 11 

Kaag en Braassem 2 
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Overig verblijf 
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Figuur 23    Jeugdhulp met verblijf: overig in Holland Rijnland
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De overige soorten verblijf laten een vrij stabiel beeld zien, en een lage in- en uitstroom in 
het tweede en derde kwartaal. De LVB-aanbieders hebben op dit moment allemaal een op-
namestop voor deze vorm van hulp. Het aantal trajecten is gelijkelijk verdeeld over de GGZ-
aanbieders, aanbieders jeugd- en opvoedhulp en LVB-aanbieders.  

Tabel 11 Aantal trajecten (overig) verblijf op 30 september 2017 naar type aanbieder 

 begeleiding 
jeugdigen met 
een beperking 

ggz jeugd- en 
opvoedhulp 

LTA 

Hillegom 1 2     

Lisse 2 1 7 1 

Noordwijk 2 4 1 1 

Noordwijkerhout 2   2   

Teylingen 4 6 2   

Leiden 14 10 13 1 

Leiderdorp 1 2 4   

Oegstgeest 4 3 2   

Zoeterwoude         

Katwijk 10 16 11   

Nieuwkoop 1 3 5   

Holland Rijnland 41 47 41 3 
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5 Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering  
5.1 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 
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Figuur 24     Aantal trajecten voogdij en OTS in Holland
Rijnland1
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Figuur 25    Aantal trajecten voogdij en OTS in
Alphen aan den Rijn en Kaag en Braasem1
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aantal trajecten voogdij en ots op laatste dag kwartaal 
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Figuur 26     Aantal preventieve trajecten tijdens een
(uitgesteld) raadsonderzoek in Holland Rijnland
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Figuur 27    Aantal preventieve trajecten tijdens een
(uitgesteld) raadsonderzoek in Alphen aan den Rijn
en Kaag en Braassem
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Het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen is stabiel. Ten opzichte van de voorgaande 
kwartalen was er minder in- en uitstroom, zowel in Holland Rijnland als in Alphen a/d Rijn 
en Kaag en Braassem. Het aantal preventieve trajecten nam toe in vergelijking met het 
tweede kwartaal. In Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem is een stijging te zien van het 
aantal trajecten jeugdreclassering door de hoge instroom in het tweede kwartaal 2017, en 
een scherpe daling door het lage aantal gestarte trajecten in kwartaal 3. 
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Figuur 28     Aantal trajecten Jeugdreclassering
in Holland Rijnland1
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Figuur 29     Aantal trajecten Jeugdreclassering
in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem
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aantal trajecten jr op laatste dag kwartaal 
 

In de meeste gemeenten is het aantal maatregelen gedaald (figuur 30). Het aantal trajecten 
ingezet tijdens een raadsonderzoek is gedaald. Er was sprake van een wachtlijst bij de Raad 
van de Kinderbescherming, waardoor trajecten langer liepen in het vierde kwartaal 2016. 
Deze trajecten lijken in het eerste kwartaal 2017 te zijn afgesloten. In het tweede kwartaal 
2017 is zowel de instroom als de uitstroom lager dan in het afgelopen jaar. Een preventief 
traject tijdens een raadsonderzoek (inzet van een GI) duurt meestal de periode van het 
raadsonderzoek. Dit is 3 maanden.  
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Figuur 30     Aantal jeugdigen per 100 0-17-jarigen met een OTS
of voogdijmaatregel

begin 2016 eind 2016 eind kw2-2017 eind kw3-2017
 

Tabel 12  Aantal lopende trajecten/maatregelen op 30-09-2017 

 OTS Voogdij Preventief jeugdreclassering 

Hillegom 27 4 3 9 

Lisse 11 8 3 6 

Noordwijk 10 13 1 7 

Noordwijkerhout 8 3   5 

Teylingen 13 11 6 15 

Leiden 104 20 16 44 

Leiderdorp 36 4 1 4 

Oegstgeest 19 1 7 1 

Zoeterwoude 2 2 1 2 

Katwijk 60 21 7 16 

Nieuwkoop 21 8 3 5 

Alphen a/d Rijn 93 72 18 43 

Kaag en Braassem 22 4 3 3 

Holland Rijnland 426 171 69 160 

 

5.2 Jeugdbeschermingstafel 
In het derde kwartaal van 2017 zijn 36 meldingen gedaan bij het JBT die ook aan tafel ko-
men. Dit zijn er zo'n 10 minder dan in het eerste en tweede kwartaal van 2017. Het aantal 
meldingen is nagenoeg gelijk aan het derde kwartaal van 2016. Het is dus goed mogelijk dat 
de vakantieperiode een rol speelt. Van 2 meldingen is niet bekend uit welke gemeente de 
jeugdigen komen. 
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De meeste meldingen komen van de JGT's. Dit aandeel is in het derde kwartaal 2017 hoger 
dan in de voorgaande kwartalen. Opvallend is dat ook in het derde kwartaal van 2016 het 
aandeel meldingen van het JGT het hoogst was. Dit lijkt met name te komen door het lage 
aantal meldingen via Veilig Thuis in het derde kwartaal. Het is best mogelijk dat dit te ma-
ken heeft met toeval, maar wellicht is het goed om na te gaan hoe de meldingen in de zo-
merperiode lopen.  

De meeste jeugdbeschermingstafels resulteren in een raadsonderzoek met preventieve 
jeugdbescherming.  
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Figuur 31    Aantal meldingen bij  JBT
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Figuur 32    Meldingen JBT, uitgesplitst naar type melder1
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1. Inclusief Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem 
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Figuur 33     Uitkomst JBT in Holland Rijnland in 2017
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1. VTH is 'verzoek tot hulpverlening' 
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Figuur 34     Uitkomst JBT in Alphen aan den Rijn en Kaag en
Braassem in 2017
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5.2  Raad voor de Kinderbescherming 
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Figuur 35     Aantal onderzoeken door de Raad voor de
Kinderbescherming in Holland Rijnland1

bescherming gezag & omgang

schoolverzuim strafonderzoeken
 

1 Dit is inclusief Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. 

Net als het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen is het aantal beschermingsonderzoeken 
bij de Raad voor de Kinderbescherming stabiel. In totaal zijn er in de eerste drie kwartalen 
van 2017 249 beschermingsonderzoeken gedaan, tegenover 310 onderzoeken in 2016.  
Voor onderzoeken gezag en omgang en schoolverzuim zijn alleen totaalcijfers over kwartaal 
2 en 3 2017 samen bekend. Deze zijn in de grafiek gelijkelijk verdeeld. Er zijn geen cijfers 
over het aantal strafonderzoeken beschikbaar gesteld.  
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5.3 Jeugd Preventie Team 
De RDOG HM is overgegaan op een nieuwe registratiesysteem. Omdat hierdoor de gege-
vens niet vergelijkbaar zijn met eerdere jaren, presenteren we hier alleen de cijfers van 
2017. Waar voorheen per kind een registratie werd bijgehouden, is dat nu per casus. Pri-
mair wordt de aangemelde minderjarige als cliënt gezien. Broertjes en zusjes worden wel in 
het systeem gezet.  

In het derde kwartaal waren er in totaal 99 meldingen. Dit is beduidend minder dan in het 
eerste en tweede kwartaal toen er respectievelijk 140 en 133 meldingen waren. De meer-
derheid van de meldingen wordt door de politie gedaan.  
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Figuur 36     Aantal meldingen JPT
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6 Benchmark 
Met behulp van de CBS-gegevens over de eerste helft van 2017 is aan te geven wat het ge-
bruik van jeugdhulp is in vergelijking met de andere jeugdzorgregio’s in Nederland. Iedere 
staaf in de figuren 37 tot en met 39 betreft een jeugdzorgregio. De Jeugdzorgregio’s van 
zorggebied provincie Zuid-Holland zijn uitgelicht, net als het gemiddelde van Nederland. In 
de kwartaalrapportage 2017-1 is de benchmark over 2016 opgenomen.  

De figuren laten zien, dat Holland Rijnland veel jeugdigen heeft die jeugdhulp gebruiken. Er 
zijn slechts drie regio's (de zorgregio's in Limburg), die hoger scoren in het totaal gebruik 
van jeugdhulp. Ten opzichte van 2016 is hier weinig veranderd. 

 In Holland Rijnland betreft het hoge gebruik de ambulante jeugdhulp. Het aandeel jeugdi-
gen dat jeugdhulp met verblijf krijgt, is namelijk relatief laag. Hier zijn drie regio’s zichtbaar 
met een lager aandeel jeugdigen met jeugdhulp met verblijf van het totaal aantal jeugdigen 
met jeugdhulp: Utrecht(stad), Friesland en Midden-Limburg West. Holland Rijnland heeft 
weinig jeugdigen in de Jeugdbeschermingen Jeugdreclassering in vergelijking met andere 
jeugdzorgregio’s. 

Holland Rijnland is historisch gezien altijd al een regio met een hoog jeugdhulpgebruik in 
het ambulante, vrijwillige kader en een laag gebruik in het justitiële kader. De oorzaken 
hiervan zijn niet eenvoudig te verklaren. Dit vraagt nader onderzoek. Op verzoek van het 
portefeuillehouderoverleg wordt hier een verkenning naar gedaan. 

Figuur 37 Percentage jeugdigen met jeugdhulp (zoals omschreven in de Jeugdwet) 
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Figuur 38 Aandeel jeugdigen met jeugdhulp met verblijf van totaal aantal jeugdigen met 
jeugdhulp 

 

figuur 39 Percentage jeugdigen met Jeugdbescherming 
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