
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Onderzoek “Jeugdhulp in crisissituaties” 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang Het betreft een regionaal onderzoek naar 
jeugdhulp in crisissituaties. De aanbevelingen 
kunnen worden meegenomen bij het vormgeven 
van en sturen op jeugdhulp binnen Holland 
Rijnland. 

4. Behandelschema: 
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5. Advies PHO 1. Opdracht te geven aan het regionaal 
beleidsteam om de aanbevelingen nader uit te 
werken in concrete acties 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

nvt 

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

De Werkgroep Kind en Veiligheid heeft, als 
onderdeel van de werkagenda jeugd, een 
onderzoek uitgevoerd naar jeugdhulp in 
crisissituaties. Tijdens een presentatie worden de 
opzet van het onderzoek, de belangrijkste 
bevindingen en aanbevelingen toegelicht. 

8. Inspraak Nee 
   

9. Financiële gevolgen Dit advies heeft geen financiële consequenties 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 



 

 Eerdere besluitvorming: 
nvt 

11. Lokale context 
 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  
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Onderwerp: 
Onderzoek “Jeugdhulp in crisissituaties”  
 
 
Beslispunten: 
1. Opdracht te geven aan het regionaal beleidsteam om de aanbevelingen nader uit te 

werken in concrete acties. 
 
Inleiding: 
TWO jeugdhulp signaleert in haar notitie “Analyse Q3 2016” een toename van meldingen 
van crisissituaties en een toename van de inzet van jeugdhulp om crisissituaties te 
stabiliseren. Dit vormt de aanleiding om een onderzoek naar jeugdhulp in crisissituaties te 
starten.  
 
Voor dit onderzoek zijn cijfers over jeugdhulp in crisissituaties verzameld en 
geanalyseerd, zijn interviews gehouden met deskundigen (aanbieders van en verwijzers 
naar jeugdhulp) en is een expertmeeting gehouden.  
 
Bevindingen  
De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn: 
- er is geen eenduidige definitie van crisis 
- er is geen aantoonbare trend van jeugdhulp;  

 cijfers laten toename zien, maar zijn niet voldoende betrouwbaar 
 ervaringen van deskundigen zijn niet eensluidend over ontwikkelingen crisishulp 

- er zijn meerdere factoren van invloed op het ontstaan van crisissituaties 
 oplopende wachttijden en wachtlijsten 
 gebrek aan samenwerking in de keten  
 het te lang, te lichte hulp bieden  
 gebrek aan tijd, ruimte en expertise bij de JGT’s 

 
De belangrijkste aanbevelingen zijn: 
 
Voor hulpverleners: 
1. Versterk samenwerking tussen de verschillende jeugdhulpaanbieders, het CIT, de 

JGT’s, en de gecertificeerde instellingen; 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 17 januari 2018 
Tijd: - 
Locatie: Oegstgeest 
Agendapunt:  
Kenmerk:  



 

2. Blijf kritisch of iets werkelijk een crisis is of dat andere oplossingen voorhanden zijn; 
3. Werk meer systeemgericht en systematisch. 
 
Voor gemeente: 
4. Zorg dat er meer ruimte is bij JGT’s en jeugdhulpaanbieders, zodat zij eerder en 

vaker gespecialiseerde intensieve jeugdhulp (ambulante spoedhulp, KEI) en 
gezinsbegeleiding  kunnen inzetten. 

5. Mandateer het CIT als verwijzer naar gespecialiseerde jeugdhulp. Dit vergroot de 
snelheid en is praktischer en cliëntvriendelijker.  

 
Voor gemeente en hulpverleners: 
6. Wachtlijsten kunnen crisissituaties veroorzaken of verergeren. Maak als gemeenten 

én aanbieders gerichte keuzes als er bezuinigd moet worden.  
7. Geef de transitie en transformatie de tijd. Niet te veel nieuwe acties, maar vooral 

elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken die al zijn gemaakt (beweging 
verblijf naar ambulant, 1G1P1R). 

 
Beoogd effect: 
Het omzetten van de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek in concrete acties 
moet bijdragen aan het voorkomen dan wel het verminderen van crisissituaties onder 
jeugdigen in Holland Rijnland.  
 
Argumenten:  
 
1.1 De aanbevelingen verdienen verdere aanscherping 
De aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren komen, zijn nog niet vertaald in 
concrete actiepunten. Het is wenselijk om het beleidsteam en het TWO hier een vervolg 
aan te laten geven.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
Er zijn geen risico’s verbonden aan dit advies. 
 
Financiën:  
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 
 
Communicatie: 
Communicatie is niet aan de orde. 
 
Evaluatie: 
Er is geen evaluatie voorzien.  
 
Bijlagen: 
Onderzoeksrapportage Jeugdhulp in crisissituaties “Samenwerking is de sleutel” 


