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1. Inleiding 
 
 
In dit jaaroverzicht 2017 staan we stil bij de gebeurtenissen in het derde jaar dat gemeenten ver-
antwoordelijk zijn voor de jeugdhulp. We hebben dit keer het overzicht een motto meegegeven. Het 
motto komt voort uit onze analyse dat we de eerste twee jaren vooral bezig zijn geweest met alle 
noodzakelijk dingen te regelen en te reageren op alle voorkomende kleinere en grotere gebeurte-
nissen: brandjes blussen. In 2017 hebben we bewust gewerkt aan het bereiken van inzicht en 
daarmee meer invloed krijgen op de kwaliteit van de jeugdhulp en de financiën. Er werd planmatig 
aandacht besteed aan de inhoud, onder andere door het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp (TFJ). Aan het 
eind van het jaar zien we de omslag. Er komt meer ruimte voor het inhoudelijke gesprek: het vuur 
is ontstoken. 
 
Net als de vorige jaren is deze rapportage  geen uitgebreid feitelijk jaarverslag van alle werkzaam-
heden in het afgelopen jaar. Dit jaaroverzicht is een weergave van de door de TWO Jeugdhulp 
Holland Rijnland (de TWO Jeugdhulp) gesignaleerde relevante ontwikkelingen en enige beschou-
wing daar op. In dit jaaroverzicht, anders dan vorig jaar, geen referentie naar de financiële verant-
woording. We hebben bewust gekozen dit jaaroverzicht een beschouwing te laten zijn over de in-
houdelijke beleidsontwikkelingen. Daarbij ontkomen we natuurlijk niet aan het spreken over finan-
ciële ontwikkelingen, maar deze beschouwen we los van de daadwerkelijk cijfers. 
 
We lopen in dit jaaroverzicht het jaar thematisch door. Daarbij hebben we als leidraad gebruikt de 
diensten waarmee de TWO Jeugdhulp op 1-1-2015 door de gemeente op pad is gestuurd. In het 
tot slot blikken we vooruit naar de wenselijke ontwikkelingen in 2018. 
 
Wij wensen u veel leesplezier 
TWO Jeugdhulp Holland Rijnland  

TWO JEUGDHULP HOLLAND RIJNLAND 
 
De gemeenten in Holland Rijnland hebben in 2014 het DB van Holland Rijnland gevraagd zorg te dragen 
voor de inrichting van de TWO Jeugdhulp. De TWO Jeugdhulp heeft de daarbij de volgende missie:  
 
Namens de deelnemende gemeenten realiseren van een adequaat aanbod van goede, passende en tijdige 
(specialistische) hulp aan jeugdigen en gezinnen. 
 
Diensten TWO Jeugdhulp 

 Het faciliteren van de procesregie op de te realiseren transformatie in de jeugdhulp; 
 Het verzamelen van gemeentelijke wensen en behoeften, evenals het leveren van input aan ge-

meenten voor eventuele verdere beleidsontwikkeling op het terrein van jeugdhulp; 

 Het voorbereiden van de inkoop van jeugdhulp, het contracteren van jeugdhulpaanbieders; 
 Het voeren van contractmanagement en -beheer; 
 Het verstrekken van periodieke managementrapportages aan gemeenten over budgetuitputting, 

zorggebruik en prestatie-indicatoren 
 Het signaleren, analyseren, monitoren en sturen op basis van de periodieke managementrappor-

tages ten behoeve van beleidsontwikkeling, inkoop, budgetuitputting en contractmanagement; 
 Het accorderen van facturen en zorgdragen voor tijdige betaling;  

 Het optreden als budgethouder en het verantwoorden van de bestede middelen op basis van 
toetsing aan het contract; 

 De archivering van alle relevante (contract) stukken betreffende het opdrachtgeverschap; 

 Het bieden van een Servicedesk voor vragen van aanbieders of gemeenten (cliënten dienen zich 
tot gemeenten te wenden).  

 Het inrichten, bemensen en doorontwikkelen van de Jeugdbeschermingstafel. 
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2. Ontwikkelingen jeugdhulp in Holland Rijnland 
 
In deze paragraaf ontwikkelingen in de regio die hun invloed hebben gehad op het werk van de 
TWO Jeugdhulp. 
 

2.1 Ontwikkeling van de toegang 
De ontwikkeling van de toegang is een voortdurend proces. Er is hard gewerkt aan het verder ont-
wikkelen van de JGT”S. Maar de JGT’s vormen niet de enige toegang tot de jeugdhulp. Ook 
(huis)artsen verwijzen veel, voornamelijk naar de GGZ. Om meer inzicht te krijgen in de verwijzin-
gen van huisartsen is in 2017 in het kader van de werkagenda jeugd een onderzoek uitgevoerd 
naar het verwijsgedrag van huisartsen. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in 
het ontwikkelen van verder beleid rondom de toegang.  
 
Holland Rijnland heeft bij aanvang van de decentralisatie gekozen voor het centraal stellen van 
jeugd- en gezinsteams in het kader van de toegang tot jeugdhulp. De JGT’s en de organisatievorm 
daarvan hebben in 2017 ook een ontwikkeling doorgemaakt.  
 

2.2 De coöperatie JGT’s 
De coöperatie jeugd –en gezinsteams (coöperatie) is in 2016 opgericht en bestaat uit 9 zorgaan-
bieders1 die onder andere vanaf de start van de jeugd- en gezinsteams in de regio, eind 2014, een 
deel van hun medewerkers detacheren in de JGT’s.  Leden van de coöperatie delen een gezamen-
lijk belang: het bijdragen aan en mede vormgeven van het nieuwe jeugdstelsel. Zij willen de ver-
antwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan in de JGT’s in opdracht van de gemeenten gezamen-
lijk dragen. Het doel van de coöperatie is de teams te ondersteunen en te faciliteren in hun werk en 
waar nodig voor coördinatie te zorgen. De coöperatie biedt tevens de rechtspersoonlijkheid die de 
relatie tussen de opdrachtgever (gemeenten, via de TWO Jeugdhulp) en de opdrachtnemer (co-
operatie) regelt. Op lokaal niveau is er geregeld contact tussen de teams en de gemeenten. 
 
In 2017 is de coöperatie voor het eerst gecontracteerd voor het werk van de JGT’s. Alle medewer-
kers van de JGT’s (met uitzondering die van Kwadraad en MEE) zijn vanaf 2017 structureel gede-
tacheerd bij de coöperatie. Dat wil zeggen dat de medewerkers nog wel op de loonlijst staan van 
de moederorganisatie, maar de inhoudelijke verantwoording voor het werk bij de coöperatie ligt. 
Vanaf 1 januari 2018 zullen de medewerkers van MEE en Kwadraad in de JGT’s ook structureel 
gedetacheerd worden bij de coöperatie. 
 
In 2017 is een dialoog gestart met de coöperatie over de doorontwikkeling van de JGT’s. Het nieuw 
gevormde beleidsteam van de gemeenten –daarover straks meer- en de coöperatie JGT richten 
zich, in gezamenlijkheid en met de kennis van nu, op het verder door ontwikkelen van de JGT’s.  
  
In de afgelopen 3 jaar is veel bereikt. De JGT’s zijn niet meer weg te denken uit het lokale en regi-
onale zorglandschap. Ze zijn nauw verbonden met basisvoorzieningen in hun werkgebied. Het 
uitgangspunt is verbinden, versterken, doen wat nodig is en deskundig zijn. Vanuit die kernwaar-
den werken de medewerkers van de JGT’s en richten zij zich op het versterken van de zelfred-
zaamheid van cliënten . Ze kijken samen met de jeugdigen en gezinnen naar het toekomstperspec-
tief en bezien hoe de eigen kracht versterkt kan worden, waar het sociale netwerk ingezet kan 
                                                      
1 Cardea, Curium, Gemiva,’s Heerenloo, Inzowijs, Ipse de Bruggen, Kwadraad, MEE ZHN, Rivier-
duinen. 
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worden en hoe het dagelijks leven versterkt of hersteld kan worden. Hierbij is altijd oog voor de 
veiligheid van een kind.  
 
De coöperatie en de teams werken vanuit de principes van zelforganisatie. Deze nieuwe vorm van 
werken was, in combinatie met zelfsturing, - een forse taak. De teams moesten vaak zelf “het wiel 
uitvinden”. Inmiddels zien we dat de contouren en de kaders waarbinnen gewerkt wordt steeds 
duidelijker worden.  Het verstevigen van de werkwijze van de teams en de teams zelf, wordt –
gevolgd  door de Academische Werkplaats Samen voor de jeugd. In de Werkplaats vindt een on-
derzoek plaats naar de organisatievorm en werkwijze van de teams (het onderzoek volgt drie 
teams in Holland Rijnland en drie in de regio Haaglanden). Een eerste rapportage is op handen. 
Deze biedt belangrijke input voor de verdere uitwerking van zelforganisatie en wat daarvoor nodig 
is.  
 
Voor nieuwe medewerkers in de JGT’s is in 2017 vanuit de coaches een JGT-cursus opgezet. Ook 
in 2018 kunnen medewerkers, ketenpartners of geïnteresseerden deze cursus volgen. Tevens zijn 
de medewerkers in 2017 op het thema veiligheid verder geschoold. 
 
Lokaal maatwerk wordt bevorderd door de afspraak dat bij vertrek van een medewerker wordt ge-
keken naar de benodigde deskundigheid. Dat kan een verschuiving van expertise of moederorga-
nisatie betekenen.  
 
2.2.1 Cliëntervaring en communicatie 
Klanttevredenheid is een integraal onderdeel van het werk van de medewerkers van de JGT’s en 
wordt tijdens het hulptraject ter sprake gebracht. Met de cliënt wordt bepaald of de gestelde doelen 
behaald zijn. Uitkomsten van de gesprekken over tevredenheid geven aan dat cliënten tevreden tot 
zeer te tevreden te zijn over de hulp vanuit de JGT’s. 
 
De coöperatie heeft in 2017 meegewerkt aan het brede cliëntervaringsonderzoek dat vanuit de 
gemeenten plaatsvond. Ook de uitkomsten van dit onderzoek waren voor de JGT’s voor een groot 
deel positief. Genoemde aspecten die beter zouden kunnen, worden door de coöperatie als leer-
punten meegenomen in de organisatie.  
 
De website die toegang gaf tot de JGT’s voor cliënten was te beperkt, en in 2017 is gewerkt aan 
een nieuwe website. Tevens zijn er folders ontwikkeld: een algemene folder over het JGT en een 
folder over de klachtenregeling. 
 
2.2.2 Het JGT in de lokale netwerken 
De teams zijn bekend bij de scholen in hun werkgebied. Elke school heeft een vast contactper-
soon. Deze  kan, waar nodig, specifieke deskundige collega’s betrekken bij een hulpvraag. In 2017 
hebben de JGT’s samen met de scholen in hun werkgebied de werkwijze en de samenwerking 
geëvalueerd. Op het gebied van samenwerking behalen de JGT’s een score van gemiddeld een 8. 
De resultaten van deze evaluatie worden in nauwe samenwerking met het onderwijs verder geana-
lyseerd en van vervolgstappen voorzien. 
 
Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd door de JGT’s in het opbouwen van een goed contact 
met de huisartsen. In 2017 heeft er een eerste verkennend regionaal onderzoek plaats gevonden 
onder huisartsen. Het onderzoek had een beperkte respons, maar laat goede voorbeelden van 
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samenwerking zien tussen huisartsen en JGT’s, in alle sub-regio´s. Het onderzoek geeft ook een 
aantal aandachtspunten die in 2018 verder worden opgepakt.  
 
Voor de JGT’s is de samenwerking binnen het CJG belangrijk, maar zeker ook de samenwerking 
binnen het brede sociale domein. Aan de ene kant gaat het dan om gemeentelijke inzet, zoals de 
Wmo, (sociale) wijkteams, werk en inkomen, etc. Aan de andere kant gaat het dan ook over het 
bredere welzijnsveld. In regionaal verband wordt verder onderzocht hoe de samenwerking op deze 
gebieden verder vorm kan krijgen. 
 

2.3 Jeugdbeschermingstafel (JBT) 
De JBT is de wijze waarop zaken worden toegeleid naar de Raad voor de Kinderbescherming 
(RvdK). Middels een Verzoek tot Onderzoek (VTO) kunnen zaken schriftelijk worden gemeld bij de 
JBT. Het overleg aan de JBT bekijkt of er (nog) mogelijkheden zijn in het vrijwillig kader of dat een 
onderzoek door de RvdK onvermijdelijk is. Daarnaast biedt de JBT de mogelijkheid om te bezien of 
continuering van hulpverlening op het snijvlak tussen vrijwillig en gedwongen nog op elkaar aan-
sluit en wat dit concreet betekent voor de veiligheid van de betrokken minderjarigen.  
 
Uit de meldingen van 2017 zijn enkele trends naar voren gekomen. Allereerst was bij veel meldin-
gen sprake van een (v)echtscheiding. Deze zaken blijken zeer complex. In veel van de gevallen is 
er al een jarenlange strijd tussen ouders gaande. Dit beïnvloedt het bereiken van doelen voor het 
kind/de kinderen.   
 
De JGT’s en Veilig Thuis melden relatief veel zaken bij de JBT met het verzoek deze, gezien de 
dreigende crisis, “met spoed” bij de JBT te bespreken. 
 
In het afgelopen jaar is ook gebleken dat wanneer aan de JBT werd besloten dat een jeugdbe-
schermer van een gecertificeerde instelling (GI) preventief start in het gezin (vrijwillige hulpverle-
ning in het kader van “drang”), het regelmatig te lang duurt voordat de jeugdbeschermer ook 
daadwerkelijk start in het gezin. Dit is onderwerp van gesprek met de GI’s die hebben aangegeven 
dat het moeilijk is om nieuwe, maar vooral ervaren medewerkers te werven (dit is een landelijk 
probleem.) 
 

2.4 Toename trajecten en kosten  
In 2017 zijn meer jeugdigen dan in 2016 een traject jeugdhulp gestart. Wanneer we uitsluitend de 
regionaal gecontracteerde jeugdhulp2 bekijken is tussen 2015 en de prognose over 2017 deze 
stijging bij alle hulpverleningssectoren zichtbaar. Het aantal trajecten in de deelsector begeleiding 
is zelfs gestegen met ongeveer 1,5 % per jaar. Een traject is overigens niet hetzelfde als een unie-
ke cliënt. Per cliënt kunnen meerdere trajecten worden ingezet. Een van de oorzaken van de stij-
gende vraag, met name in de LVG sector, is de verschuiving van kosten van de Wet langdurige 
zorg (Wlz) naar de Jeugdwet. In de afgelopen jaren hebben alle cliënten waarvan niet duidelijk was 
of zij onder de jeugdwet of onder de Wlz zouden vallen een herindicatie ontvangen. Een deel van 
de cliënten gaat over naar de Wlz, maar een aanzienlijk deel voldoet niet aan de strenge criteria 
van de Wlz, en valt dus onder de Jeugdwet. Deze nieuwe indicaties gingen uiterlijk op 1 juli 2017 
in. Daarnaast komen jeugdigen op steeds jongere leeftijd in beeld bij aanbieders. 
 

                                                      
2 De gemeenten Alphen en Kaag en Braassem maken gebruik van de afspraken tot lokale inkoop. 
Zij nemen wel deel aan de gezamenlijke inkoop van de hulp in het gedwongen kader. 
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De combinatie van bovenstaande met een lager budget jeugdhulp ten opzichte van 2016 leidde al 
vroeg in het jaar (vanaf het eerste kwartaal) tot budgettaire problemen bij een aantal aanbieders.  
 
Vooral bij aanbieders waar trajecten gemiddeld een lange looptijd hebben was een budgettaire 
krapte zichtbaar. Het gevolg was dat bij diverse werksoorten de wachttijden toenamen. Nieuwe 
cliënten konden slechts zeer beperkt instromen binnen enkele sectoren binnen de jeugdhulp. Zo 
waren bijvoorbeeld de budgetten voor de sectoren gehandicaptenzorg en begeleiding voor de zo-
mer al vrijwel volledig uitgenut.  
 
Om te voorkomen dat kinderen tussen de wal en het schip vielen, is het proces cliëntvolgend bud-
get ingesteld. Aanbieders hadden de gelegenheid om per cliënt aanvullend budget aan te vragen, 
zodat in ieder geval cliënten met een urgente hulpvraag hulp konden ontvangen.  
 
2.5 Sturing 
De grote financiële druk vroeg in 2017 veel aandacht en tijd van aanbieders en de TWO Jeugd-
hulp. De gemeenten gaven aan meer inhoudelijke sturing te wensen op de jeugdhulp in de regio.,  
mede ingegeven door de realisatie dat de ontwikkeling van de transformatie wordt geremd door de 
snelle terugloop van middelen. Dit belemmerde de mogelijkheid beschikbare budgetten anders in 
te zetten en zo transformatiedoelen te bereiken. 
 
Bestuurlijk zijn de gesprekken over hoe vorm te geven aan sturing op jeugdhulp in december 2016 
gestart. In de loop van 2017 werd de urgentie om te komen tot een sturingsplan steeds meer ge-
voeld. Ambtenaren van de gemeenten hebben, met inzet van de TWO Jeugdhulp, gewerkt aan het 
voorbereiden van een sturingsplan.  
 
Een onderwerp van gesprek was hoe beter vorm te geven aan de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten bij de sturing en de daarmee samenhangende beleidsvorming. Als oplossing is geko-
zen voor het vormen van een regionaal beleidsteam. Alle gemeenten nemen deel aan het beleids-
team, dat op 1 januari 2018 van start is gegaan. Instelling van het beleidsteam, en het daarmee 
duidelijk markeren van de beleidsvormende bevoegdheid van de gemeenten, biedt de TWO 
Jeugdhulp de mogelijkheid vanuit het beleid het contractbeheer te verstevigen en de inhoudelijk 
beleidslijnen beter tot uiting te laten komen bij de inkoop.  
 
Het beleidsteam en de TWO Jeugdhulp gaan nauw samenwerken zodat zij elkaar wederzijds kun-
nen voeden met informatie, zodat beleid en uitvoering, voor zover onderdeel van inkoop, goed op 
elkaar aansluiten. 
 

2.5 18-/18+ (voortgezette jeugdhulp) 
Het bereiken van de meerderjarigheid op de 18e verjaardag confronteert jeugdigen met allerlei 
eisen en verplichtingen. Jeugdigen in een situatie waarin hulpverlening noodzakelijk was hebben 
vaak moeite dit te overzien. Vanaf het 18e jaar zijn andere voorzieningen (WLZ, Wmo, ZVW etc) 
voorliggend, het ligt dus in de rede eerst te kijken of –wanneer hulp nog steeds noodzakelijk is- 
deze kan worden voortgezet met een andere financiering.  
 
De Jeugdwet biedt de mogelijkheid, daar waar geen voorliggende voorziening bestaat, voortgezet-
te jeugdhulp te bieden. In Holland Rijnland zijn in 2017 op meerdere vlakken initiatieven genomen. 
De wet bepaalt dat in die gevallen, ondanks meerderjarigheid, een beroep kan worden gedaan op 
de Jeugdwet. Het Ambtelijk Overleg (AO), geadviseerd door de TWO Jeugdhulp, heeft hiervoor, in 
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het kader van de werkagenda jeugd, beleid ontwikkeld. Dit neemt onduidelijkheden weg bij zowel 
aanbieders als cliënten over de criteria om voor voortgezette jeugdhulp in aanmerking te komen na 
de 18e verjaardag. Het stellen van duidelijke criteria voorkomt dat middelen uit de Jeugdwet wor-
den ingezet die met een voorliggende voorzieningen kunnen worden bekostigd.  
 
Het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij (PHO Maatschappij) heeft de richtlijnen in de zomer 
bekrachtigd. Hiermee zijn de eerste stappen gezet op weg naar een betere aansluiting van Jeugd-
wet, de Wmo, en de Participatiewet. Basis is werken vanuit de visie dat een jeugdige die een baan 
of scholing, huisvesting, inkomen en begeleiding krijgt waar nodig, beter in staat is zich maat-
schappelijk te ontwikkelen. Daarbij vraagt met name betaalbare jongerenhuisvesting om aandacht. 
 
2.5.1 Het perspectiefplan 

In de resultaatovereenkomsten is vastgelegd dat een aanbieder samen met de jeugdige een per-
spectiefplan opstelt. Hierin staat hoe de jongere zich het best kan voorbereiden op meerderjarig-
heid. Het perspectiefplan vormt ook de basis voor een tijdige warme overdracht, wanneer ook na 
de 18e verjaardag voorzieningen nodig zijn. De inhoud en vorm van het perspectiefplan is vrij en te 
bepalen door de cliënt. De Jongerenraad van Cardea heeft een belangrijke rol vervuld in brede 
bijeenkomsten voor professionals werkzaam in het sociaal domein, over de 18-/18+ problematiek, 
inclusief het belang van het werken met het perspectiefplan.  

 
2.5.2 Aandachtsfunctionarissen 18-/18+ en de samenwerking met Zorg en zekerheid 
Diverse regiogemeenten hebben in 2017 geëxperimenteerd met functionarissen die als taak had-
den de samenhang tussen verschillende regelingen te bevorderen. Deze functionarissen hadden 
soms zelfs doorzettingsmacht. Inmiddels hebben alle gemeenten een aandachtsfunctionaris aan-
gewezen. Zij vormen een samenwerkingsnetwerk in de regio, dat ook wordt benut in de samen-
werking met de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid in het kader van een doorlopende zorglijn 
GGZ. 
 

2.6 Wachtlijsten en wachttijden 
Mede veroorzaakt door de budgettaire tekorten bij diverse aanbieders namen in 2017 de zorgen 
toe over wachtlijsten en wachttijden. Op 25 januari 2017 is voor leden van gemeenteraden en col-
leges in Holland Rijnland een Themacafé gehouden over dit onderwerp. Daarbij is inzicht gegeven 
in de factoren die, al dan niet in combinatie, kunnen leiden tot het ontstaan van wachtlijsten en 
wachttijden. De avond gaf raadsleden inzicht, en de realisatie dat niet in alle gevallen iets aan 
wachttijden kan worden gedaan. Het is van belang onderscheidt te maken naar de diverse oorza-
ken. Is er sprake van meer vraag, tekort aan budget of capaciteitsgebrek, elk vereist een andere 
inzet. 
   
De gemeenten hebben in 2017 ingezet op afname van wachttijden door invoering van het cliënt-
volgend budget.  Met de extra middelen kon een belangrijk deel van de urgent wachtenden op de 
wachtlijsten wel binnen afzienbare tijd worden geholpen. In het komende jaar blijven de wachttijden 
onderwerp van gesprek en wordt ingezet op verbetering van  monitoring van de wachttijden.  
 
2.7 Vervoer 
In 2016 heeft het PHO Maatschappij besluiten genomen over het doelgroepenvervoer. Het doel is 
te komen tot zo veel als mogelijk samenvoegen van vervoersstromen. Daarnaast bestond al langer 
situatie dat de TWO Jeugdhulp een deel van het vervoer toekent. Deze oplossing was bedoeld als 
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van tijdelijke aard. Er bleek behoefte aan nieuwe kaders en uitvoering. Ook aanbieders die het 
vervoer zelf regelen gaven aan behoefte te hebben aan duidelijke kaders. Begin 2017 is daarom 
vanuit het AO gewerkt aan een aantal pragmatische voorstellen, met als hoofdlijnen: 

 De gemeente voert voortaan het zittend ziekenvervoer uit, in combinatie met leerlingenver-
voer; 

 Het jeugdhulpvervoer blijft onderdeel van het verzekeringsmodel, en daarmee van het re-
gionale budget jeugdhulp; 

 De “nadere regels jeugdhulp” geven nadere invulling aan de wijze en de hoogte van ver-
voersvoorzieningen jeugdhulp. 

 
Bestuurlijke besluitvorming over het vervoer staat op de agenda van het PHO Maatschappij van 
februari 2018. Ondertussen werken al meerdere gemeenten volgens de nieuwe werkwijze. Streven 
is per 1 mei 2018 al het vervoer op de nieuwe wijze te organiseren.  
 

2.8 Sluiting De Vaart 
In Teylingen is De Vaart gevestigd, een jeugdzorgplus (gesloten) voorziening van Horizon. Hier 
ontvangen kinderen met een machtiging van de jeugdrechter in een gesloten setting de benodigde 
behandeling en begeleiding. Ook andere regio’s plaatsten hier jeugdigen. Holland Rijnland wordt 
financieel verantwoordelijk voor deze jeugdigen wanneer sprake is van voogdij. De gemeenten 
worden via de rijksbijdrage voor deze kosten gecompenseerd. Per 1 januari 2018 is De Vaart ge-
sloten en zijn de jeugdigen ondergebracht in andere voorzieningen.  
 

2.9 Leerzame incidenten 
 
Faillissement Virenze 
Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet werd onze regio geconfronteerd met het faillis-
sement van een jeugdhulpaanbieder. Het betrof een aanbieder met een landelijk netwerk aan 
voorzieningen. De regionale branche van deze aanbieder bood in Holland Rijnland hulp aan onge-
veer 400 jeugdigen op jaarbasis. Een onzekere situatie voor personeel en aan het eind ook even, 
gelukkig kort, voor een aantal cliënten.  In dit soort situaties kunnen de gemeenten worden aange-
sproken op hun zorgplicht en moeten zij zorgen voor zorgcontinuïteit. Vlak voor het einde van het 
jaar werd duidelijk dat de activiteiten worden overgenomen door een in Holland Rijnland al gecon-
tracteerde partij, Parnassia.  
 
Uit de gang van zaken heeft de TWO Jeugdhulp een aantal belangrijke lessen getrokken:  

 Als regio heb je geen invloed op het proces van faillissement bij een aanbieder. Dat hoeft 
je echter niet te weerhouden een aantal mogelijke scenario’s voor te bereiden. Zeker in 
het geval dat je bij de betreffende aanbieder een klein aandeel van hulp betrekt. Wanneer 
een situatie zich voordoet, is er geen tijd meer om na te denken, dan moet direct gerea-
geerd worden.  

 Richt extra checks en balances in, bijvoorbeeld in het kader van de facturering. 
 Zodra het risico bij de partij bekend is, monitor nadrukkelijker op cliëntaantallen en gele-

verde jeugdhulp. 
 Bouw in het kader van de scenario’s inzicht op in het cliëntenbestand (aantallen en typen 

jeugdhulp). 
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 Communiceer proactief, aan de hand van de scenario’s is het verstandig een communica-
tieplan op te stellen, zodat gemeenten en verwijzers op de hoogte blijven van de elkaar 
snel opvolgende ontwikkelingen. 

 
 

3.  Transformatie 
 
3.1 Thema’s uit de Q-gesprekken 
In 2017 is met alle grotere aanbieders minimaal elk kwartaal overleg gevoerd. Tijdens deze ge-
sprekken  is veel gesproken over de budgetten. De regelmaat van de gesprekken bood echter ook 
ruime voor meer inhoudelijke thema’s. Impressies van de bevindingen van deze gesprekken zijn 
samengevat in de kwartaalrapportages. In deze paragraaf een aantal van de meest in het oog 
springende onderwerpen.  
 
3.1.1 Inzicht in de resultaten van hulp 
Uit de gesprekken komt duidelijk naar voren dat op cliëntniveau resultaat bijgehouden en gemoni-
tord wordt. Deze resultaten worden nog maar zelden vertaalt naar organisatieniveau. Deze monito-
ring wordt nog weinig gebruikt om de eigen resultaten te vergelijken met andere aanbieders. Dit 
onderwerp zal in de komende periode meer onderzoek vragen, immers de inzet van de Jeugdhulp 
is gericht op individueel en maatschappelijk resultaat.  
 
3.1.2 Uitval  
Met uitval wordt bedoeld dat jeugdigen/gezinnen voortijdig stoppen met jeugdhulp. Bij sommige 
deelsectoren komt uitval maar zeer sporadisch voor. Bijvoorbeeld behandeling voor Ernstige En-
kelvoudige Dyslexie en jeugdhulp voor kinderen met een beperking. Binnen de andere deelsecto-
ren wordt wel bijgehouden hoe vaak uitval voorkomt, maar er is geen eenduidig beeld over de ach-
tergronden van de uitval en over wat de aanbieders doen wanneer een jeugdige voortijdig de hulp 
stopt. Eén aanbieder gaf aan: “als een jongere wegloopt, lopen wij gewoon mee. Net zo lang tot de 
jeugdige weer ontvankelijk is voor hulp. Het is wel eens voorgekomen dat begeleiders ruim twee 
dagen met een jongere meegelopen zijn. Daarnaast waren er ook aanbieders die aangaven, geen 
zicht te hebben op een jeugdige als deze een jeugdhulptraject voortijdig stopt.  
 
3.1.3 Innovatie 
Naast de uitvoering van plannen in het kader van het TFJ, steken aanbieders tijd en energie in 
innovatie en transformatie. In meerdere gesprekken kwam naar voren dat de samenwerking op 
cliëntniveau sterk is verbeterd sinds de invoering van de jeugdwet. Aanbieders die regionaal of 
lokaal georiënteerd zijn, lijken hier het meest verschil te merken. Aanbieders die deze regio niet als 
hun dominante regio hebben, geven juist aan dat de samenwerking op cliëntniveau nog sterk ver-
beterd kan worden.  
 
Waar zijn aanbieders trots op? Een niet-uitputtende lijst: 

 Een aanbieder binnen de gehandicaptenzorg heeft met een focusproject op 18-/18+, de 
ondersteuningsvraag van jeugdige nog centraler gesteld.  

 Een aanbieder van begeleiding tekent samen met kinderen en ouders het ondersteu-
ningsplan, in plaats van het schrijven van een lijvig rapport. Ouders en kinderen ervaren 
hierdoor meer regie over hun eigen plan.  



 

11 
 

 Door cultuuromslag (andere werkwijze, andere behandelaren) is de verblijfs-
duur/behandelduur verkort, zodat kinderen weer meedoen in de samenleving. 

 Een deel van de behandeling in duo’s  in plaats van individueel binnen behandeling EED. 
Positieve effecten op sociaal emotioneel gebied zijn merkbaar. De tussenrapportages la-
ten een goede score zien. 

 Kleinschalige behandelgroepen voor cliënten die niet in een gezinssetting kunnen verblij-
ven. Oorspronkelijk bedoeld als uitstroomgroepen voor jeugdige in een zware residentiele 
setting, maar ook ingezet als doorstroomgroepen voor terugkeer naar de regio of thuis. 

 
3.1.4 Garage 2020 
Garage2020 is een netwerk van werkplaatsen waar aanbieders vraagstukken binnen de jeugdhulp 
vanuit een andere invalshoek bekijken. Deelnemers definiëren en ontrafelen bestaande problemen 
en komen met nieuwe oplossingen. De Garage-leden hebben verschillende achtergronden – in de 
zorg of juist daarbuiten. In deze regio hebben Inzowijs, Cardea en Kwadraad het initiatief genomen 
voor een Garage. Een veelbelovend initiatief. 
 
3.1.5 Overhead 
Aanbieders hanteren verschillende definities van overhead. Hierdoor is de informatie opgedaan in 
de gesprekken lastig onderling te vergelijken. Binnen de verstandelijk gehandicapten zorg (LVG) 
en binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), worden periodiek landelijke benchmarks uitge-
voerd. De aanbieders in de regio Holland Rijnland wijken in deze benchmarks niet bijzonder af van 
de landelijke gemiddelden. Alle organisaties geven aan binnen hun bedrijfsvoering actief te werken 
aan het terugdringen of beperkt houden van kosten voor overhead. Het gesprek over de overhead 
zal in het kader van de bekostiging van de jeugdhulp in de komende periode onderwerp van ge-
sprek blijven, 
 
 
3.1.6 Tips van de aanbieders aan de regio 
Bij het thema innovatie/transformatie is aanbieders naar tips gevraagd. Een kleine greep: 

 Denk na over hoofd- en onderaannemerschap en de borging van kwaliteit: vereenvoudig 
waar mogelijk, dat maakt samenwerken rond een cliënt mogelijk.  

 Sluit aan bij lopende initiatieven en versterk deze. 
 Ondersteun met heldere beleids- en sturingsinformatie.  
 Formuleer heldere ambities en geef aan waar gemeentelijke/regionale prioriteiten liggen. 
 Ontwikkel een visie, plan en afbakening voor hoogbegaafde kinderen. 
 Besteed aandacht aan huisvesting, inkomen en schuldenproblematiek. 
 Durf te kiezen waar de schaarse middelen aan uitgegeven worden. 

 
3.2 Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 
Na de instelling en vulling van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp, kreeg het fonds in 2017 concreet 
vorm. De behoefte om de transformatie van de jeugdhulp te versnellen enerzijds en de druk op het 
jeugdhulpbudget anderzijds, maakten dit een intensief en uitdagend proces. Bij het opstellen van 
de begroting 2017 en in de contractering 2017-2019 is een korting op de tarieven doorgevoerd. 
Daarnaast is de keuze gemaakt grote aanbieders een extra korting van 8,5% op de bestedings-
ruimte op te leggen.  
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Het TFJ stond open voor aanbieders aan wie op de bestedingsruimte een  korting was opgelegd. 
De ingediende plannen moesten voldoen aan de volgende criteria: 

 Ten minste twee organisaties bieden het plan aan en dragen samen inhoudelijk en finan-
cieel het plan. Hiermee is de zo gewenste samenwerking de vrijblijvendheid voorbij; 

 Het plan draagt aantoonbaar bij aan het realiseren van inhoudelijke transformatie van 
jeugdhulp; 

 Het plan kan niet meer kosten dan de 8,5% korting op de bestedingsruimte. 
 
De ingediende plannen zijn beoordeeld door: 

 beleidsmedewerkers jeugd van gemeenten, met advies van de TWO Jeugdhulp 
 2 adviesraden sociaal domein uit de regio 
 Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) 

 
Na de beoordeling zijn 11 plannen gestart. Aanbieders werken in gezamenlijkheid aan: een inte-
grale toegang voor de 24-uurs voorzieningen; een betere samenwerking met het onderwijs; toe-
passen van e-health en technologie binnen jeugdhulp; het (door)ontwikkelen van methodes en 
technieken. Over de resultaten van deze plannen wordt periodiek gerapporteerd.  
 
 

4.  Inkoop en contractbeheer 
 
4.1 Ontwikkeltafels en hart voor de jeugd bijeenkomsten 
In 2017 hebben 6 Ontwikkeltafels plaats gevonden. In het voorjaar was er een dialoog over het 
cliënt-tevredenheidsonderzoek. Andere tafels gingen met name over de nieuwe bekostigingssys-
tematiek en de contractering 2018.  
 
De Hart voor de Jeugdbijeenkomsten (waar de inhoud van de jeugdhulp centraal staat) hebben in 
2017 2x plaatsgevonden. De inhoud van deze bijeenkomsten is door aanbieders vormgegeven. In 
overleg is afgesproken dat deze Hart voor de Jeugd-bijeenkomsten voortaan dan ook door de aan-
bieders georganiseerd en ingevuld zullen worden. In 2017 is hebben de aanbieders helaas geen 
mogelijkheid gezien hier daadwerkelijk invulling aan te geven.  
 
4.2 Contractering en bekostiging GGZ 2018 
Hoewel eind 2016 de contractering 2017 – 2019 was afgerond en alle bekende en ook een aantal 
nieuwe aanbieders contracten hadden ondertekend, is in 2017 het gesprek over de contractering 
voortgezet. Dit kwam voort uit de wens van Holland Rijnland te komen tot een nieuwe bekosti-
gingsmethodiek. Vooral voor de GGZ-aanbieders was dit van belang. Bij de overgang van de 
Jeugd-GGZ naar de nieuwe Jeugdwet was namelijk afgesproken dat met ingang van 2018 de 
DBC-systematiek niet meer geldig zou zijn.  
 
In eerste instantie zou voor alle werksoorten een nieuwe bekostiging worden voorbereid. Een aan-
tal aanbieders gaven aan dat zij meer tijd nodig hadden zich op een nieuwe bekostiging voor te 
bereiden. Daarom is afgesproken dat eerst de GGZ bekostiging zou worden ingericht, en dat in 
2018 de andere aanbieders zouden volgen. Met Cardea zijn afspraken gemaakt een pilot in te 
richten, zodat in het project nieuwe bekostiging de ervaringen van de GGZ-aanbieders en van Car-
dea konden meewegen bij het ontwikkelen van een systematiek voor alle aanbieders. 
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In juni 2017 heeft het PHO Maatschappij de contouren van de nieuwe bekostiging vastgelegd. Er is 
gekozen voor inspanningsgerichte bekostiging. De argumentatie daarvan is dat deze systematiek 
goed past bij de uitgangspunten van Hart voor de Jeugd: doen wat nodig is en de professional 
bepaalt. Dat wil zeggen onder andere faciliteren dat meerdere aanbieders tegelijkertijd hulp kunnen 
bieden in een gezin en ook dat de professional samen met het gezin onderzoekt welke inzet de 
meest gepaste is. Een tweede doel was het aantal producten terug te brengen, zodat ook de admi-
nistratieve last van het schrijven op meerdere regels afneemt. Een derde doel is het bereiken van 
reële tarieven voor de te leveren inspanning. Een vierde doel is het bereiken van inzicht in de wer-
kelijk ingezette jeugdhulp. 
 
In een reeks gesprekken met aanbieders, waarvan een gesprek apart met vrijgevestigde aanbie-
ders, werd de grondslag voor de opbouw van tarieven vastgesteld. In de gesprekken ging het on-
der andere over het vaststellen van een redelijke hoeveelheid overhead, het vaststellen van de 
diverse niveaus van hulpverleners, hoe om te gaan met direct cliëntgebonden tijd en indirect cli-
entgebonden tijd, en hoe om te gaan met reistijd. Tegelijkertijd vond ook het gesprek plaats over 
de invulling van de omschrijving dienstverlening. Deze is ontwikkeld met als doel inzicht te krijgen 
in de inzet van de diverse soorten hulp. Het was geen eenvoudig proces, maar in goede samen-
spraak is gekomen tot heldere voorstellen, zodat het doel: in 2018 een nieuwe bekostiging in wer-
king te hebben, is gehaald. 
 
Al in het contract 2017 – 2019 was geanticipeerd op een contractwijziging in het kader van de 
nieuwe bekostiging. Ook dit traject is in het najaar afgerond. Als gevolg hiervan moesten alle aan-
bieders opnieuw het contract ambulant ondertekenen. Na het verstrijken van de deadline bleek dat 
enkele, vooral kleinere aanbieders deze deadline niet hadden gehaald. Deze aanbieders kunnen 
de jeugdhulp aan hun bestaande cliënten in het eerste half jaar van 2018 nog voortzetten. Echter, 
hun contract wordt, tenzij zij een nieuw contract aangaan, met ingang van 1 juli 2018 beëindigd. 
Een aantal aanbieders koos er voor het contract met ingang van 1 januari 2018 te beëindigen. De 
achterliggende reden daarvoor was over het algemeen dat men (te) weinig jeugd in behandeling 
had, of bijvoorbeeld het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  
 
Met ingang van 1 juli 2017 en 1 januari 2018 zijn nieuwe aanbieders gestart. Deze groep is divers. 
Het betreft enkele startende zelfstandige praktijken, maar ook aanbieders die vanuit een andere 
regio, meestal een aangrenzende, hulp willen verlenen in Holland Rijnland. Opvallend is dat diver-
se nieuwe, vrijgevestigde aanbieders zich hebben gemeld voor begeleiding. Daarmee is de keuze-
vrijheid van de cliënten in de regio vergroot. 
 

4.3 Contractering en ontwikkeling Coöperatie JGT’s en GI’s 
De beoogde doorontwikkeling van de JGT’s, zoals het robuuster maken van de JGT’s, heeft impact 
op het organiseren van de meer specialistische jeugdhulp en de inrichting van het lokale voorveld. 
Het PHO Maatschappij heeft in 2017 de doorontwikkeling tot een van de speerpunten in de Stu-
ringsagenda Jeugdhulp benoemd. Ook de coöperatie heeft een aantal onderwerpen geformuleerd, 
waardoor een gezamenlijk traject van doorontwikkeling van de gemeentelijk toegang tot de jeugd-
hulp kan worden doorlopen. Met de coöperatie is vervolgens voor 2018 een nieuw contract aange-
gaan. 
 
Ook binnen het domein Veiligheid vindt een doorontwikkeling plaats, samen met de GI’s. Het gaat 
hier met name om het voorkomen van dwangmaatregelen, door preventief de juiste en tijdige inter-
venties – waaronder de inzet van de regionale Jeugdbeschermingstafel – te plegen. De gecertifi-
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ceerde instellingen zijn door middel van een onderhandse aanbesteding gecontracteerd. Ook met 
de GI’s is overeenstemming bereikt onder welke voorwaarden het de resultaatovereenkomst  in 
2018 wordt uitgevoerd. 
 

4.4 Effecten van inkoop door lokale inkoop en anderen 
‘In 2017 hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hun eigen inkooptraject 
voor jeugdhulp afgerond. De gunning is gegaan naar “GO! voor Jeugd”, een samenwerkingsver-
band van enkele jeugdhulpaanbieders, die per 1-1-2018 het aanbod van niet-justitionele jeugdhulp 
in deze gemeenten zal verzorgen. 
 
Holland Rijnland heeft in 2017 effecten ervaren van de inkoopstrategie en -afspraken van andere 
regio’s zoals Rotterdam en Midden Holland. Het feit dat de aanbieder Rivierduinen niet gegund is 
in Midden Holland, zorgt voor enige onduidelijkheid over de bovenregionale crisisdienst Hollands 
Midden. De impact op de regionale crisisdienst wordt nog nader besproken. Rivierduinen heeft 
aangegeven dat zij crisissen bij jeugd afhandelen binnen het contract en de financiering van Hol-
land Rijnland.  
 
Door de inkoopvorm van Rotterdam heeft een verschuiving plaatsgevonden in de verdeling van 
aanbod (lees: budget) bij aanbieders. Horizon heeft bijvoorbeeld laten weten een voorziening in 
Oostvoorne te moeten sluiten. 
 
4.5 Expertteam 
Het Expertteam is ingericht ter advisering aan de TWO Jeugdhulp met betrekking tot aanvragen 
voor gecontracteerde ( buiten regionale) zorg. Het team heeft nadrukkelijk de taak te toetsen of de 
vraag alsnog kan worden beantwoord door een regionale gecontracteerde aanbieder. Het team 
heeft geen beslissingsbevoegdheden maar geeft adviezen, die voor de TWO Jeugdhulp zwaarwe-
gend zijn.  Er vindt geen inhoudelijke bespreking van de casus plaats. Het Expertteam neemt waar 
mogelijk in gezamenlijkheid initiatieven om te komen tot een voldoende passend regionaal hulp-
aanbod. Het Expertteam kan verder voorkomende trends en signalen bespreken en hierin advise-
ren, zoals bijvoorbeeld de 18-/18+problematiek. 
 
In 2017 is het overleg 17 keer fysiek bij elkaar geweest. Gezien het teruglopende aantal aanvragen 
is er 7 keer voor gekozen de zaken per mail af te handelen. In totaal zijn 100 aanvragen behan-
deld, Een korte periode zijn ook aanvragen voor een cliëntvolgend budget als gevolg van bud-
getuitnutting door het Expertteam besproken. Hier is het Expertteam niet voor ingericht en deze 
aanvragen worden in de hierna volgende gegevensanalyse buiten beschouwing gelaten.  
 
Op 100 aanvragen is 64 maal een positief advies gegeven aan de TWO Jeugdhulp. 6 aanvragen 
zijn rechtstreeks akkoord bevonden door de TWO Jeugdhulp. 17 aanvragen kregen een negatief 
advies. Bij 7 was sprake van een intrekking en over 2 zaken is het advies aangehouden. In geval 
van een negatief advies is verwezen naar aanbod in de regio of naar inzetten van een PGB of an-
dere financiering. Over de jaren heen neemt het percentage casussen met een positief advies iets 
toe (63%-66%-70%). Een verklaring kan zijn dat het aantal onterechte aanvragen afneemt. 
 
De aanvragen zijn voor bijna 2/3 van de jeugd- en gezinsteams en 1/3 van de gecertificeerde in-
stellingen, op 6 aanvragen na alle van Jeugdbescherming west. 
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4.6 Landelijk Transitie Arrangement (LTA) 
Bij de transitie op 1-1-2015 is bepaald dat een deel van de jeugdhulpvoorzieningen zou worden 
ingekocht door de VNG. Het betreft voorzieningen die zo specialistisch zijn dat het moeilijk is in 
elke regio een aanbod te realiseren. Voorbeelden zijn LVB met ernstige gedragsproblematiek, eet-
stoornissen of  gedragsinterventies. Het beroep op LTA-voorzieningen is in 2017 ten opzichte van 
2016 niet gestegen. Jaarlijks gaat het over ongeveer 60 jeugdigen. Het grootste deel daarvan 
maakt gebruik van de Ursulakliniek van Rivierduinen, gespecialiseerd in eetstoornissen. De mees-
te andere jeugdigen maken gebruik van zeer gespecialiseerde GGZ-aanbieders.  
 
De meest voorkomende toeleiders naar de LTA-aanbieders zijn medisch specialisten of huisartsen. 
Daarnaast komt het voor dat regionaal gecontracteerde aanbieders doorverwijzen naar hun LTA-
afdeling, wanneer de problematiek van de cliënt hier om vraagt. Het oorspronkelijk advies van de 
VNG was 4,76% van het totale budget te reserveren voor LTA-zorg. In Holland Rijnland ligt het 
percentage LTA-kosten rond de 1,5%.  
 
De VNG heeft in 2017 het LTA geëvalueerd. Het bleek dat deze voorzieningen in de meeste geval-
len voor slechts een deel van de jeugdhulpregio’s werkzaam is. Per 1-1-2018 is bepaald dat elke 
regio die bij een aanbieder LTA boven de 4 ton uitkomt, kon aangeven deze hulp te willen opne-
men in het regionale contract. Holland Rijnland heeft gekozen de LTA hulp bij de Ursulakliniek 
(Rivierduinen) per 1-1-2018 op te nemen in het regionale contract.  
 
4.5 Proces cliëntvolgend budget 
Eerder werd al beschreven dat halverwege 2017 bij veel aanbieders de ruimte voor nieuwe hulp-
vragen krap was. Om geen jeugd in de kou te laten staan is het cliëntvolgend budget in het leven 
geroepen. Vanaf mei 2017 is het proces cliëntvolgend budget ingezet. Nieuwe contractanten kre-
gen bij aanvang van hun contract nul euro bestedingsruimte. Zij konden aanmeldingen ook via het 
cliëntvolgend budget indienen. 
 
Het cliëntvolgend budget wordt aangevraagd door de jeugdhulpaanbieder die bij de TWO Jeugd-
hulp melding heeft gedaan van budgetuitnutting. Voorwaarde voor een aanvraag is dat er sprake is 
van een urgente situatie, waarvoor geen acceptabele alternatieven (in de vorm van hulp door an-
dere jeugdhulpaanbieder die wel nog budget heeft, of overbruggingszorg) voorhanden zijn.  
 
De aanvragen cliëntvolgend budget zijn zorgvuldig beoordeeld op de mate van urgentie. Daarbij 
speelden de volgende criteria mee: 

 cliëntkenmerken (aarde en ernst van problematiek); 
 kwaliteitskenmerken van de eventueel in te zetten interventies (met name effectiviteit, vei-

ligheid, en snelheid van behalen van de primair beoogde effecten, alsmede de kans dat 
het doel daadwerkelijk behaald zal worden); 

Omgevingsfactoren (zoals veiligheid of ondersteuning) kunnen ook van invloed zijn op deze ken-
merken en worden bij het beoordelen van die kenmerken meegenomen. 
 
30 gecontracteerde aanbieders en 25 nieuwe toetreders hebben gebruikt gemaakt van cliëntvol-
gend budget. Er zijn in totaal 896 aanvragen ingediend.  
 
4.7 Berichtenverkeer 
Vanaf 2017 is de regio aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK). Alle factura-
tie verloopt via het automatisch berichtenverkeer. De door de TWO Jeugdhulp aangeschafte appli-
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catie voor de verwerking van deze facturen controleert daarnaast, grotendeels automatisch, het 
woonplaatsbeginsel. Als na deze automatische controle op het woonplaatsbeginsel aanvullende 
informatie nodig is, wordt de betreffende gemeente verzocht deze informatie aan te leveren. Voor 
zowel de TWO Jeugdhulp als de zorgaanbieders zorgt deze uitvraag op dit moment nog voor veel 
vertraging. Het streven is in 2018 de samenwerking met de gemeenten op dit punt verder te 
stroomlijnen.  

 
De invoering van het GGK heeft begin 2017 vertraging opgelopen omdat het systeem niet tijdig 
was verbonden met de Gemeentelijke Basisadministratie Verstrekkingvoorziening (GBA-V). Voor 
de controle op het woonplaatsbeginsel is deze verbinding met het GBA-V noodzakelijk. Eind maart 
2017 is de verbinding gerealiseerd. Daarna zijn de aanmeldingen en facturen over de voorliggende 
periode met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 ingediend en verwerkt. De balans opmakend 
aan het eind van het jaar zijn er ongeveer 20.000 berichten verwerkt in 2017.  
 
Zowel de TWO Jeugdhulp als de zorgaanbieders moesten in de beginfase leren omgaan met het 
automatisch berichtenverkeer. De landelijke update in mei 2017, waarmee de technische vereisten 
van de verstuurde berichten veranderde, hielp daarbij niet.  Maar inmiddels zijn de meeste aanbie-
ders bekend met het systeem en de systematiek en loopt het proces van aanmelden en factureren 
voorspoedig. Zolang er geen vertraging is in de verificatie van de woonplaats kunnen de cliënten 
vlot worden aangemeld en facturen snel worden betaald. 
 
Nu alles soepel loopt is de verwachting dat de meeste zorgaanbieders beter kunnen inspelen op 
de landelijke systeemupdates die ook in 2018 zullen plaatsvinden. Daarnaast kan de TWO Jeugd-
hulp aanbieders die in 2018 aansluiten op het automatisch berichtenverkeer beter kunnen onder-
steunen in deze overgang.  
 
Voor de aanbieders verlaagt het automatisch berichtenverkeer de administratieve lasten en zorgt 
het voor een snellere verwerking van de aanmeldingen en facturen. Voor de TWO Jeugdhulp is het 
GGK een belangrijke bron van managementinformatie. Voor het opstellen van de bijlage van 5 van 
de contracten 2018 is al gebruik gemaakt van deze informatie.  Omdat alle aanbieders met ingang 
van 1 januari 2018 maandelijks factureren, is de verwachting dat de TWO Jeugdhulp in 2018 nog 
meer management informatie uit het berichtenverkeer kan halen en de besteding van het budget 
nauwgezetter kan monitoren.  
 

4.8 Programma i-Sociaal Domein 
Programma i-Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders is een gezamenlijk programma 
van Actiz, Branchebelang Thuiszorg (BTN), Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Neder-
land, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG). Het programma is ingesteld voor de gezamenlijke inzet van gemeenten en zorgaanbieders 
in het voorkomen van onnodige administratieve lasten. 
 
In het kader van het programma i-Sociaal Domein is in juni bij de TWO Jeugdhulp een audit  naar 
de administratieve lasten gehouden. Deze audit vindt in elke jeugdregio plaats. Uit de audit blijkt 
dat Holland Rijnland hoog scoort en tot de kopgroep A behoort. De standaarden en voorzieningen 
van i-Sociaal Domein worden door Holland Rijnland vrijwel volledig toegepast. Bij het invoeren van 
de nieuwe bekostiging GGZ zijn de standaarden van het programma i-sociaal domein de leidraad 
geweest en in de gesprekken over de nieuwe bekostiging van de andere aanbieders geldt het zelf-
de. 



 

17 
 

 
4.8 Analyses aanbieders 
In het afgelopen jaar heeft de TWO Jeugdhulp op basis van openbare documenten zoals gedepo-
neerde jaarrekeningen, een risico analyse gemaakt van de 10 grootste aanbieders. De TWO 
Jeugdhulp is hierbij ondersteund door Annual Insight. De analyses verschaften onder andere in-
zicht in de onderlinge afhankelijkheid van de  betreffende aanbieder en de regio. De factsheets 
boden goed zicht op de financiële situatie de risico’s bij de aanbieders, die voor de regio ook een 
risico kunnen inhouden. De opgedane inzichten zijn integraal meegenomen in het accountmana-
gement.  
 
4.9 Beleidsondersteuning 
Ook in 2017 heeft de TWO Jeugdhulp zich bezig gehouden met de ondersteuning van de gemeen-
ten in het opstellen van beleid. Het signaleren van trends, het analyseren en duiden van cijfers 
over de inzet van jeugdhulp en de financiën die daarvoor nodig zijn en worden ingezet. Teamleden 
van de TWO Jeugdhulp hebben bezoeken gebracht aan gemeenteraden en er zijn een aantal the-
macafés georganiseerd over jeugdhulp. 
 
De themacafés zijn goed bezocht door raadsleden, bestuurders en aanbieders. De doelen van de 
themacafés: het opdoen van kennis over de diverse aspecten van jeugdhulp, de rol van de ge-
meenten en de TWO Jeugdhulp, en onderling contact, zijn zeker bereikt.  
 
Onderwerpen die in de themacafés aan de orde zijn gekomen zijn onder andere: wachttijden en 
wachtlijsten; de voortgang van de projecten tijdelijke fonds, ofwel hoe zijn aanbieders bezig met 
transformatie; en de rol van de gemeente in het preventieve veld. 

5.  Bedrijfsvoering 
 
In dit jaaroverzicht geen financiële cijfers over 2017. Deze worden in juni 2018 gepresenteerd, 
wanneer de TWO Jeugdhulp verantwoording aflegt over de bestedingen aan het PHO Maatschap-
pij. Wel een reflectie op de diverse aspecten die voor wat betreft de bedrijfsvoering, ook financieel, 
van invloed zijn geweest op het werk van de TWO Jeugdhulp. 
 

5.1 Verantwoording Jeugdhulp 2016 
omdat het DB van Holland Rijnland formeel de contracten met de jeugdhulpaanbieders afsluit, legt 
het DB ook verantwoording af over de uitgegeven middelen. De accountant van Holland Rijnland 
controleert daarom ook de verantwoording van Holland Rijnland en stelt hierover een een verkla-
ring op.  
 
De verantwoording is feitelijk een samenvoeging van de verantwoordingen die opgegeven zijn door 
de zorgaanbieders. Deze zijn veelal gecontroleerd door de accountants van de aanbieders. In 
2016 is de regio, in het kader van de vermindering van de administratieve last, voor de verant-
woording overgestapt op het Landelijk Verantwoordingsprotocol. In het kader van de prestatieleve-
ring van de vrijgevestigden en kleine aanbieders is gekozen voor de systematiek van ‘finale afre-
kening’. Zij leveren geen accountantscontrole aan. 
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De controleverklaring van de accountant op de afgerekende jeugdhulpomzet van 88,2 miljoen, is 
een verklaring met een beperking. Oorzaak hiervan: onzekerheden uit reviews van de accountants 
ven de aanbieders en onzekerheden en fouten in de controle op het woonplaatsbeginsel. Voor 
geen van de deelnemende gemeenten heeft dit geleid tot een ander oordeel dan een goedkeuren-
de verklaring. 
 

5.2 Programmabegroting Jeugdhulp 2018 
In april 2017 is de gemeenten gevraagd extra financiële middelen ter beschikking te stellen ter 
aanvulling van het TFJ. Hier op volgend is in september 2017 besloten de middelen vanuit het TFJ 
beschikbaar te stellen voor cliëntvolgend budget. 
 
De vraag drong zich in 2017 op of het beleidsuitgangspunt van Rijksbudget = Werkbudget leidt tot 
terugdringing van de kosten voor de jeugdhulp. Het uitgangspunt was door de gemeenteraden 
gekozen om aan te geven dat de middelen voor jeugdhulp niet onbegrensd zijn. In 2017 werd 
steeds duidelijker dat, zeker op de korte termijn, het leggen van de nadruk op het terugdringen van 
de kosten voor jeugdhulp, het leveren van voldoende jeugdhulp belemmerde. Het terugdringen van 
de kosten op korte en langere termijn vraagt om concretisering van ’Hart voor de Jeugd’ en het 
ontwikkelen van nieuwe sturingsinstrumenten. hiervoor is een sturingsagenda opgesteld.   
 
Ook hebben de gemeenten voor het opstellen van de Programmabegroting Jeugdhulp 2018 nieu-
we uitgangspunten vastgesteld. De begroting 2018 is een realistische begroting, die voortbouwt op 
de realisatie 2015, 2016, de geactualiseerde prognose 2017 en het gesprek met aanbieders over 
relevante ontwikkelingen in hun sector. De reeds toegevoegde en toegezegde gelden vanuit het 
TFJ maken onderdeel uit van de programmabegroting 2018. Verder wordt het cliëntvolgend budget 
afgeschaft, met uitzondering van cliëntvolgend budget voor buitenregionale plaatsing van jeugdi-
gen en voor nieuwe aanbieders. 
 

5.3 Monitoring 
In de doorontwikkeling van het opdrachtgeverschap past ook de verdere ontwikkeling van het in-
zicht 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), de huisartsen, de medische 
specialisten en GI’s. De omvang van de hulpvraag is daarbij een grote onbekende factor. Daar-
naast stellen de JGT’s namens de gemeenten beschikkingen op voor  pgb’s. De TWO Jeugdhulp 
rapporteert over deze onderdelen en heeft hierin een signalerende en adviserende rol. 
 
Vanuit  de visie in ‘Hart voor de Jeugd’ hebben de jeugdhulpaanbieders een leidende rol in het 
vaststellen en uitvoeren van een bij de hulpvraag passend jeugdhulpaanbod. Binnen de daarvoor 
geldende contractuele en beleidskaders hebben de aanbieders vervolgens een transformatieopga-
ve waardoor op termijn een meer effectieve en efficiënte werking van de jeugdhulpketen kan ont-
staan. 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. De indirecte invloed ligt veelal in het 
gesprek met de aanbieders. Nu er een realistische begroting 2018 en verder ligt, is de verwachting 
dat het gesprek over de inhoud vaker op tafel zal komen. 
 
In 2017 is gestart met het opzetten van een aantal instrumenten waardoor meer inzicht in de stu-
ringsmogelijkheden kan ontstaan. Het opzetten van diverse monitoren en rapportages vanuit de 
gegevens van het GGK geven inzicht in de uitvoering van het jeugdbeleid. In een monitor worden 
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systematisch, op vooraf vastgestelde momenten of intervallen, de condities gemeten om deze te 
volgen of te bewaken zodat eventuele veranderingen zichtbaar worden. Wanneer veranderingen of 
afwijkingen vroegtijdig gesignaleerd worden, kunnen gemeenten, indien gewenst, het beleid  tijdig 
bijsturen.  
 

5.4 Evaluatie Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018 
Dertien gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben besloten om de inkoop van jeugdhulp re-
gionaal te organiseren via Holland Rijnland. De 13 gemeenten treden gezamenlijk op als opdracht-
gever richting aanbieders van jeugdhulp en –zorg en hebben hiervoor een dienstverleningsover-
eenkomst afgesloten met het DB van Holland Rijnland. De wijze waarop het gezamenlijk opdracht-
geverschap is ingericht is beschreven in de dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017-2018. 
In deze overeenkomst zijn onder meer uitgangspunten voor het ‘gezamenlijk opdrachtgeven’ en de 
rollen en taken van de gemeenten en die van Holland Rijnland beschreven.  De huidige dienstver-
leningsovereenkomst is afgesloten voor de jaren 2017 en 2018. Artikel 12 lid 2 van de overeen-
komst bepaalt dat uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 de overeenkomst wordt geëvalueerd.  
 
De evaluatie omvat drie fasen: oriëntatie, verdieping en rapportage. De oriënterende fase is afge-
rond met een voorstel aan het PHO Maatschappij – beschreven in de notitie ‘bevindingen oriënte-
rende fase, 27 november 2017’. Het voorstel omvatte de reikwijdte, het doel, de vraagstelling en 
verdere aanpak van de evaluatie. In het PHO Maatschappij van 13 december jl. is besloten het 
voorstel te volgen. De verdiepende fase start begin 2018 met het voeren van gesprekken, waaron-
der een gesprek met portefeuillehouders van PHO Maatschappij en het DB Holland Rijnland. 
 
Het doel is een evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst in het kader van het gezamenlijke 
opdrachtgeverschap van de 13 samenwerkende gemeenten rondom jeugdhulp in Holland Rijnland 
verband. Dit met oog op:  

1 ‘Leren en verbeteren’, en daarmee de verdere doorontwikkeling van het gezamenlijk op-
drachtgeverschap en de dienstverleningsovereenkomst.  
2 Het al dan niet verlengen van de dienstverleningsovereenkomst. 

 
Het onderzoek is er op gericht de evaluatie af te ronden voor de start van de inkoop. 

6. Tot slot 
Het afgelopen jaar heeft het team van de TWO Jeugdhulp grote stappen gezet. Het team kreeg als 
team meer vorm. De ondersteuning kwam, met de toevoeging van drie medewerkers die zich voor 
een groot deel met het berichtenverkeer en andere projectondersteuning bezig houden, op orde. Er 
is veel geleerd, en het is mogelijk gebleken een aantal processen stabieler in te richten. Er zijn 
reguliere kwartaalgesprekken met de aanbieders, waarbij de transformatiedoelstelling van de regio 
aan de hand van thema’s aan de orde komt. De bekostiging is in transitie. Aanbieders en de TWO 
Jeugdhulp leren elkaars taal steeds beter verstaan. 
 
Vanuit die realisatie kijken we uit naar een nieuw jaar waarin weer van alles te gebeuren staat. 
Geplande zaken, zoals de gesprekken over de bekostiging en ongetwijfeld ook weer een flink aan-
tal onverwachte --.ontwikkelingen  We kijken uit naar de samenwerking met het beleidsteam. Wij 
zijn er van overtuigd dat wij met deze vernieuwde inzet van de gemeenten weer een groot aantal 
stappen kunnen zetten in het verder ontwikkelen van de jeugdhulp in de regio. Daarbij hebben we 
gezamenlijk een doel: We doen het voor de jeugdigen ( en hun ouders) die gedurende een periode 
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in hun leven wat extra professionele ondersteuning nodig  hebben. Zij verdienen onze aandacht en 
inzet om tijdelijk met een adequaat aanbod van een passende zorgaanbieder hun eigen leven weer 
zo snel mogelijk zelf verder vorm te gaan geven. 


