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1. Onderwerp Transformatiefonds Jeugdhulp 

2. Rol van het samenwer
kingsorgaan Holland Rijn
land 

Platformtaak volgens gemeente 

3. Regionaal belang Het transformatiebudget draagt bij aan de ver
nieuwing en verbetering van de jeugdhulp in Hol
land Rijnland. 

4. Behandelschema: Datum: In
formerend 

Datum: 
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 

DB 
Colleges 
PHO 
DB 
Gemeenteraad 
DB 
AB 
Gemeenteraad 

05-09-2018 

5. Advies PHO Beslispunten:  
1. De voorliggende ontwikkelvoorstellen voor het 

Transformatie fonds Jeugdhulp in te dienen bij 
het Rijk. 

2. Het plan dat Garage2020 Leiden heeft inge
diend voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 
2018-2019 op te nemen onder het ontwikkel
voorstel ‘Aansluiten op de digitale wereld’ 
voor het Transformatiefonds.  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

N.v.t. 



 

  

 

  
 

 
  

   

  
 

  
 

  
  

 
 

 

 
 
 

 

 
  

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

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een 
extra impuls te geven, hebben VNG en Rijk 
een Transformatiefonds opgericht. Voor de perio
de 2018 tot en met 2020 is landelijk € 108 miljoen 
beschikbaar aan transformatiebudget. Voor Hol
land Rijnland is dat over drie jaar €3,4 miljoen.  
Om in aanmerking te komen voor het transforma
tiefonds, stellen jeugdhulpregio’s een driejarig 
transformatieplan op (ontwikkelvoorstellen) dat 
aansluit op de actielijnen van het programma 
‘Zorg voor de Jeugd’. 

In de voorliggende ontwikkelvoorstellen van Hol
land Rijnland zijn vijf regionale vraagstukken uit
gewerkt. Zij dragen bij aan de transformatie van 
de jeugdhulp. 

Garage2020 Leiden heeft onlangs een aanvraag 
ingediend bij het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 2018
2019. Omdat het beter past binnen de criteria van 
het Transformatiefonds, is het onder het ontwik
kelvoorstel ‘Aansluiten op de digitale wereld’ op
genomen als project.  

8. Inspraak Nee 

9. Financiële gevolgen Incidenteel, voor een periode van 3 jaar. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 Jeugdwet 
 Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 

Eerdere besluitvorming: 
 Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 

2018-2019 in PHO Maatschappij van 14 
februari 2018. 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 

* weghalen wat niet van toepassing is 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

  
 

Adviesnota PHO 

Vergadering: PHO 
Datum: 05-09-2018 
Tijd: 09.30-12.00 
Locatie: Katwijk 
Agendapunt: 

Auteur Regionaal Beleidsteam Jeugd / TWO 
Organisatie Holland Rijnland 

Onderwerp: 
Transformatiefonds Jeugdhulp 

Beslispunten: 
1. 	 De voorliggende ontwikkelvoorstellen voor de aanvraag voor het Transformatiefonds 

Jeugdhulp van Holland Rijnland in te dienen bij het Rijk. 
2. 	 Het plan dat Garage2020 Leiden heeft ingediend voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 

2018-2019 op te nemen onder het ontwikkelvoorstel ‘Aansluiten op de digitale wereld’ 
voor het Transformatiefonds. 

Inleiding: 
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, is gezamenlijk 
door gemeenten en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Het sluit aan bij het Actie
programma ‘Zorg voor de Jeugd’.  

Voor de periode 2018 tot en met 2020 is landelijk jaarlijks € 36 miljoen aan transformatie
budget beschikbaar gesteld. Voor de regio Holland Rijnland is dat € 1.146.572 per jaar 
gedurende drie jaar (totaal € 3,4 miljoen). 

Jeugdzorgregio’s komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Transformatiefonds door 
het indienen van een meerjarig transformatieplan (de ontwikkelvoorstellen), voor tenmin
ste de periode 2018-2020. De ontwikkelvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van 
beoordelings- en toetsingscriteria. De beoordelingscriteria gaan over ‘de basis op orde’ 
hebben (zie bijlage). De toetsingscriteria hebben betrekking op de inhoud van de ontwik
kelvoorstellen. Een van de criteria is bijvoorbeeld dat één van de actielijnen uit ‘Zorg voor 
de Jeugd’ moet zijn uitgewerkt. Dit zijn de zes actielijnen:  

1. 	 Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen; 
2. 	 Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;  
3. 	 Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen; 
4. 	 Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden; 
5. 	 Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt; 
6. 	 Investeren in vakmanschap.  

De ontwikkelvoorstellen van onze regio hebben betrekking op: 



 

  

 
 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

	 Positieve toekomst door passend onderwijs en jeugdhulp: projecten waarin 
samenwerking tussen organisaties er voor zorgen dat kinderen die door omstan
digheden geen onderwijs konden volgen, nu toch onderwijs krijgen en zich zoveel 
mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast vroegsignalering in het basisonderwijs 
en individueel maatwerk. 

	 Expertise veiligheid binnen lokale teams: pilots waarin kennis en expertise 
van veiligheidspartners eerder verbonden worden aan lokale teams, waardoor 
onveilige situaties worden voorkomen of eerder en effectiever aangepakt.  

	 Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd: voorstel om pilots op te starten met een 
praktijkondersteuner huisarts jeugd om te zorgen dat jeugdigen met psychosocia
le klachten minder snel doorverwezen worden naar specialistische jeugdhulp en 
sneller geholpen worden. 

	 Transformatie verblijfszorg: om de in- door- en uitstroom van 24-uurszorg te 
optimaliseren moet er een grotere verscheidenheid komen aan woonvoorzienin
gen voor jeugdigen voor tijdens en na een specialistische/klinische 24
uursbehandelsetting. Een voorbeeld hiervan is een High Intensive Care unit 
(HIC). Op een HIC kunnen jongeren in crisis 24 uur per dag adequaat worden 
opgevangen met steun van ouders/familie (rooming in). Daarnaast biedt de HIC 
ruimte voor langer durende intensieve behandeling van ernstige psychiatrisch 
zieke jongeren. 

	 Aansluiten op de digitale wereld: intentie om E-health toepassingen te ontwik
keld om zelfstandigheid, gezondheid en jeugdhulp te ondersteunen of verbeteren. 
Digitale zorg is bereikbaar en toegankelijk, de zorg wordt vergemakkelijkt en het 
vergroot de eigen regie van de cliënt. 

Beoogd effect: 
Met deze gelden geven we een extra impuls aan de vernieuwing en verbetering van de 
jeugdhulp in de regio. Door samen te werken en kennis en ervaringen te delen, kunnen 
andere jeugdhulpregio’s hiervan leren. 

Argumenten: 
1.1 Het indienen van een transformatieplan is een vereiste voor de toekenning van een 
geldbedrag uit het Transformatiefonds. 
De regio Holland Rijnland heeft het Sturingsplan Jeugdhulp 2018-2019, waarin we voor 
de komende jaren de richting bepaald hebben. De voorliggende ontwikkelvoorstellen zijn 
een uitwerking van dit sturingsplan. Hiermee willen we aanspraak maken op het fonds. 
De ontwikkelvoorstellen moet vóór 1 oktober naar het Rijk gestuurd worden.  

1.2 Holland Rijnland voldoet aan de beoordelingscriteria en komt daarmee in aanmerking 
voor een bijdrage uit het Transformatiefonds. 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet de basis van een jeugdzorgregio op 
orde zijn. Daarvoor moet de regio voldoen aan een vijftal criteria waaruit blijkt dat de regio 
al goed op weg is met de transformatie van de jeugdhulp (zie bijlage). Holland Rijnland 
heeft de criteria onderzocht en voldoet aan de beoordelingscriteria of kan aantonen dat 
gericht gewerkt aan een verbetering van een desbetreffend punt.    

1.3 Het transformatieplan is opgesteld aan de hand van de toetsingscriteria.  



 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

  

Bij het uitwerken van deze ontwikkelvoorstellen is rekening gehouden met de zes toet
singscriteria (zie bijlage 3). Bij de uitvoering van de plannen wordt nauw samenwerking 
gezocht wordt met de betrokken partijen, zoals het onderwijs.  

2.1 Het ingediende plan van Garage 2020 past beter in de criteria van het Transformatie-
fonds dan van het Tijdelijk Fonds. 
Garage2020 heeft een innovatief concept ontwikkeld, wat bijdraagt aan de transformatie 
van de jeugdhulp in de regio. Door oplossingen te zoeken met de inzet van verschillende 
domeinen en de doelgroepen zelf, kan een beweging in gang gezet worden die beter 
aansluit bij de inwoners in de regio. Daarbij benutten zij de technologische en digitale 
mogelijkheden van deze tijd.  
Dit plan valt inhoudelijk niet onder de criteria die gesteld zijn voor het Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp. Omdat wij deze ontwikkeling als regio toch verder willen steunen en het beter 
past binnen de toetsingscriteria van het transformatieplan stellen wij nu voor dit vanuit het 
transformatiefonds als een van de projecten te dekken. 

Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 De voorliggende ontwikkelvoorstellen zijn concrete denkrichtingen. 
De voorgestelde ontwikkelvoorstellen passen bij de actielijnen en zijn vrij concreet inge
vuld in de vorm van projecten. Het jeugddomein is dynamisch. Dit kan ervoor zorgen dat 
de projecten gedurende deze periode binnen de actielijnen aangepast worden aan de 
ontwikkelingen en opgedane ervaringen.  

1.2 Indien de ontwikkelvoorstellen met aanbevelingen wordt teruggestuurd, wordt de uit-
kering uitgesteld. 
De ontwikkelvoorstellen worden door de Stuurgroep Zorglandschap beoordeeld en goed
gekeurd of met aanbeveling teruggestuurd. Indien de voorstellen met aanbeveling wordt 
teruggestuurd, wordt de uitkering van het transformatiebudget tot aan de meicirculaire 
2019 uitgesteld. 

1.3 Een deel van de projecten is reeds gestart en vereist voorfinanciering. 
Er zijn projecten die onderdeel uitmaken van de ontwikkelvoorstellen die al gestart zijn en 
waarvan we niet willen dat die nu stagneren omdat het transformatiefonds in december 
uitkeert. Voorfinanciering van circa €200.000 is hiervoor nodig. We overschrijden in de 
periode september 2018 – december 2018 tijdelijk het regionaal werkbudget. Mocht het 
Rijk helemaal niet overgaan tot financiering, moeten deze kosten door de samenwerken
de gemeenten worden opgevangen.  

1.4 Een deel van de ontwikkelvoorstellen is niet relevant voor alle gemeenten.  
De plannen die ingediend worden bij het Rijk moeten regionale plannen zijn. Voor Alphen 
aan den Rijn en Kaag en Braassem geldt dat niet alle ontwikkelvoorstellen relevant zijn 
vanwege de lokale uitwerking van Go! voor jeugd. Deze gemeenten ontvangen voor de 
lokale invulling van de projecten een (evenredig) deel van het transformatiebudget.  

Financiën: 
De hoogte van het transformatiebudget per jeugdzorgregio in 2018, 2019 en 2020 wordt 
vastgesteld naar rato aan de hand van het totaal aantal kinderen tot 23 jaar op 1-1-2018.  
Voor Holland Rijnland betekent dit: 



 

 

   

    

 
 

 

 
 

 
 
 

  
  

  
 

 

 
 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

Jeugdzorgregio Aantal jonge
ren 0 t/m 22 
jaar 

Transformatiebudget 
2018 

Transformatiebudget 
2019 

Transformatiebudget 
2020 

Holland Rijnland 141.463 € 1.146.572 € 1.146.572 € 1.146.572 

Begrote kosten per ontwikkelvoorstel. 
Ontwikkelvoorstel Totaalbedrag over 3 jaar 
Positieve toekomst door passend onderwijs & jeugd
hulp 

€660.000 

Expertise veiligheid binnen lokale teams €400.000 
Toegang / POH €450.000 
Transformatie verblijfszorg €1.200.000 
Aansluiten op de digitale wereld €400.000 

Onvoorzien, werkbudget, deel Kaag en Braassem/ 
Alphen 

€ 330.000 

Totaal  € 3.440.000 

Planning: 
Het transformatieplan van Holland Rijnland dient uiterlijk 1 oktober 2018 ingediend te zijn 
bij het Rijk. In de decembercirculaire 2018 zal het Transformatiefonds (jaar 2018) tot uit
kering komen. 

Communicatie: 
 Gehonoreerde transformatieplannen worden op www.rijksoverheid.nl en 

www.vng.nl gepubliceerd en zijn daarmee openbaar toegankelijk. 
 Eén van de criteria voor toekenning van het transformatiebudget is het actief de

len van opgedane kennis en ervaringen met andere jeugdzorgregio’s.  
 Indien het bedrag uit het transformatiefonds wordt toegekend aan Holland Rijn

land wordt hierover actief gecommuniceerd, met bijvoorbeeld een nieuwsbericht. 

Evaluatie: 
Deze ontwikkelvoorstellen worden opgenomen in de uitvoeringsagenda van het Sturings
plan. Uit het indienen van een transformatieplan volgt de verplichting voor jeugdzorgre
gio’s om zowel op landelijk als op regionaal niveau kennis en ervaringen actief te delen 
en hiervan te leren. Om deze lerende omgeving te realiseren worden de ontwikkelvoor
stellen tussentijds geëvalueerd en doorontwikkeld.  

Bijlagen: 
1. Transformatieplan: Ontwikkelvoorstellen Holland Rijnland 2018-2020 

http:www.vng.nl
http:www.rijksoverheid.nl

