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Beoordelingskader Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland 

Rijnland 2018-2019 

Inleiding 

De 11 gemeenten in Holland Rijnland, die gezamenlijk alle jeugdhulp inkopen via de TWO jeugdhulp, 

hebben besloten een Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland in te stellen. Doel van dit Tijdelijk 

Fonds is om de transformatie in de jaren 2017 - 2019 te versnellen. De gemeenten Alphen aan de Rijn 

en Kaag en Braassem doen alleen mee voor het onderdeel veiligheid.  Het Tijdelijke Fonds Jeugdhulp 

Holland Rijnland loopt tot eind december 2019. 

Onder voorbehoud van definitieve vaststelling in het overleg van de verantwoordelijk wethouders 

(portefeuillehoudersoverleg Maatschappij), presenteren we u het format voor de offerte, de 

beoordelingscriteria en belangrijke informatie over het beoordelingsproces.  De regio Holland Rijnland 

ziet het als een basistaak van alle betrokken partijen om in gezamenlijkheid te komen tot een 

duurzaam en betaalbaar stelsel van jeugdhulp. De regio gaat er van uit dat alle jeugdhulpaanbieders 

de transformatie vormgeven. Dit Tijdelijk fonds heeft als specifiek doel deze beweging te versnellen.   

De aanvraag wordt door de zorgaanbieder (1 aanbieder is penvoerder van het project) ingediend op 

basis van een aanvraagformulier (zie bijlage). Dit kan tweemaal per jaar (in januari en juni), omdat de 

openstelling van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp aansluit op de reguliere openstelling (januari en juni) 

van de contractering van de jeugdhulp. Onder voorwaarde dat er nog middelen beschikbaar zijn 

binnen het fonds.   

 

Beoordeling en criteria 

1. Beoordeling aan de hand van de sturingsopgaven uit het Sturingsplan Jeugdhulp Holland 

Rijnland 2018 

Voor de besteding van dit Tijdelijk Fonds legt de regio Holland Rijnland de nadruk de thema’s die zijn 

opgenomen in de door de gemeenten opgestelde Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-

2019. De uitvoering van het plan draagt aantoonbaar en concreet bij aan het realiseren van de visie 

‘Hart voor de jeugd’. 

In het Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 zijn de opgaven die voortkomen uit de 

Jeugdwet  en ‘Hart voor de jeugd’, meer geprioriteerd en geconcretiseerd. Deze sturingsopgaven zijn 

leidend voor de beoordeling van de plannen voor het Tijdelijk Fonds. Het gaat dan om de volgende 

sturingsopgaven:  

 

Pijler 1: Pedagogische civil society: 

 Het combineren van algemene voorzieningen (vrije tijd, onderwijs, welzijn, enz) met 

jeugdhulp. 
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 Het realiseren van voldoende en passende huisvesting voor jongeren die uitstromen uit 

(residentiële) jeugdhulp en behoefte hebben aan woonruimte.  

 

Pijler 2: Basisvoorzieningen: 

 In samenwerking met de samenwerkingsverbanden komen tot voldoende, samenhangend 

aanbod waardoor jeugdigen langer dan nu een betrokkenheid bij de school houden en 

schooluitval en vrijstelling van leerplicht zoveel mogelijk wordt voorkomen.  

 

Pijler 4.1: Enkelvoudige ambulante hulp: 

 De doorstroom van enkelvoudige ambulante hulp te verminderen, door lokaal meer te 

investeren in algemene voorzieningen. 

 Op flexibele basis kortere tijd zwaardere hulp in te zetten om daarna weer af te kunnen 

schalen. Dit om langdurige zwaardere hulp te voorkomen.  

 

Pijler 4.2: Meervoudige ambulante hulp: 

 Effectieve inzet meervoudige ambulante hulp om verblijf te voorkomen. 

 Afschalen richting begeleiding licht met waar nodig flexibel opschalen. 

 Verkorten van de doorlooptijd. 

 Op flexibele basis kortere tijd meervoudige hulp in te zetten, waardoor verblijf (mogelijk) wordt 

voorkomen. 

 

Pijler 4.3: Dagbehandeling en dagbesteding: 

 In samenwerking met de samenwerkingsverbanden komen tot voldoende, samenhangend 

aanbod (doorontwikkelen passende zorgarrangementen) waardoor jeugdigen langer dan nu 

een betrokkenheid bij school houden en schooluitval en vrijstelling van leerplicht zoveel 

mogelijk wordt voorkomen of uitgesteld. 

 Dagbesteding en dagbehandeling zodanig versterken en/of uitbreiden, om zo 24-uurs opname 

van de jeugdige te voorkomen en/of verkorten.  

 

Pijler 4.4: Alternatieve verblijfsvormen: 

 De inzet van het netwerk, (geschoolde) vrijwilligers of andere vormen van algemene 

voorzieningen voor respijtzorg nemen toe. 

 Er maken meer jeugdigen gebruik van alternatieve verblijfsvormen, ten koste van het aantal 

jeugdigen wat gebruik maakt van een residentiële/klinische opname.  

 

Pijler 4.5: Verblijf en behandeling: 

 Duurzame uitstroom uit 24-uursvoorzieningen neemt toe. Jeugdigen leven niet meer langer 

dan nodig in een residentiële/klinische 24-uursvoorziening. 

 Het aantal jongeren wat switcht van de ene voorziening naar de andere neemt significant af, 

doordat de specialisten hun deskundigheid leveren op de locatie waar het kind verblijft.  
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2. Algemene criteria 

1. Extra financiering is bestemd voor incidentele extra kosten 

Extra financiering vanuit het Tijdelijk Fonds is uitsluitend bedoeld voor de incidentele extra 

kosten die gemaakt worden om het plan uit te voeren. De samenwerkende aanbieders die het 

plan indienen, brengen ieder een deel van de eigen productie, dus een deel van het eigen 

budget, in ter realisatie van het plan.  

 

Rekenvoorbeeld:  

 

Voorcalculatie 

Huidig aanbod Kosten 

per 

cliënt 

per jaar 

Jeugdhulp na realisatie plan Kosten 

per 

cliënt 

per jaar 

Incidentele 

plankosten 

6 plaatsen voor 

dagbehandeling 

voor jonge 

kinderen 

€ 15.000 6 flexibele trajecten observatiediagnostiek 

en behandeling jonge kind. Zo nodig 

kortdurende observatie in 

dagbehandelingsetting gecombineerd met 

ambulante jeugdhulp op reguliere 

voorziening (hulp op locatie, coaching, 

enz.) 

€ 9000 € 25.000 

 

Voorbeeldbegroting (sterk vereenvoudigd): 

Activiteit Kosten Investering reguliere 

voorzieningen 

Investering jeugdhulpaanbieder Extra 

incidentele 

kosten 

Start en 

coördinatie van 

het plan 

45.000 15.000 (reguliere 

ontwikkeltaak) 

15.000 (reguliere ontwikkeltaak) 15000 

Scholing en 

coaching van 

medewerkers 

80.000 35.000 (intern 

scholingsbudget 

van participerende 

partijen) 

35.000 (intern scholingsbudget 

jeugdhulpaanbieder) coaching 

van medewerkers voorschoolse 

voorziening, is onderdeel van 

bieden van jeugdhulp op locatie.  

10000 

Uitvoeren 

jeugdhulp op 

36.000  36.000 (onderdeel van reguliere 

jeugdhulpbudget, betreft 
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locatie van 

reguliere 

voorziening 

daadwerkelijk leveren van 

jeugdhulp en kan regulier 

gefactureerd worden.  

Frictiekosten 

(eenmalig) 

vanwege 

ontwikkeling 

daghulp 

9000   9000 

Totaal 170.000 50.000 91.000 34.000 

In dit voorbeeld worden uitsluitend de extra incidentele kosten van € 34.000 bekostigd vanuit het 

Tijdelijk Fonds Jeugdhulp.  

 

2. Betrekken cliëntenraden en / of jeugdigen en ouders.   

Bij het opstellen van de plannen wordt het inzichtelijk dat cliëntenraden en /of jeugdigen en ouders 

betrokken zijn bij de ingediende plannen. Hierbij is het met name van belang dat de huidige 

knelpunten, waar de ouders en of jeugdige momenteel tegenaanlopen, inzichtelijk worden gemaakt in 

de plannen. Daarnaast wordt er in de plannen duidelijk gemaakt hoe de cliënttevredenheid wordt 

gemeten.  

 

3. Organisaties in ontwikkeling 

Het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp is een tijdelijke financiële prikkel om de transformatie binnen de gehele 

jeugdhulp aan te jagen. De opdracht de jeugdhulp te transformeren ligt bij alle gecontracteerde 

aanbieders. De ingediende plannen worden niet als geïsoleerde plannen beoordeeld. Bij de 

beoordeling wordt meegewogen hoe de organisatie zelf bijdraagt aan de transformatie. Voorbeelden 

zijn: 

 Hoe speelt de organisatie in op de inhoudelijke verandering binnen de jeugdhulp? 

 Wordt er een duidelijke verbinding gemaakt met de basisvoorzieningen en de Jeugd- en 

Gezinsteams / wijkteams? 

 Hoe draagt de organisatie bij aan op transformatie gerichte ontwikkeling en scholing van 

medewerkers? 

 Op welke manier blijkt uit de toekomstvisie van de organisatie dat er wordt ingespeeld op een 

structureel dalend beschikbaar budget voor jeugdhulp? 

 

4. Samenwerking is vereist 

Goede jeugdhulpverlening kan niet apart staan van de leefwereld van de jeugdige. Om ervoor te 

zorgen dat een jeugdige duurzaam uit de jeugdhulp stroomt is het noodzakelijk dat de hulpverlening 

aansluit bij de leefomgeving van de jeugdige. Uitgangspunt van de visie ‘Hart voor de Jeugd’ is dat 

integraal wordt gewerkt vanuit het principe 1Gezin1Plan1Regisseur. Met het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 

willen we de samenwerking tussen (jeugd-)hulpaanbieders versterken. Het gaat daarbij om: 
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 De verschillende leefdomeinen 

Eén van de uitgangspunten van ‘Hart voor de Jeugd’ is een integrale werkwijze. Bij een hulpvraag 

wordt de gehele situatie van een gezin in beeld gebracht. Samenwerking tussen de 

volwassenhulp of dienstverleningen zoals Werk en inkomen (financiële situatie),  

schulphulpverlening en Wmo moeten daarom worden versterkt.  

 

 De basisvoorzieningen 

De samenwerking tussen verloskundigen, voorschoolse opvang, kinderopvang, onderwijs, 

huisartsen, jeugd- en jongerenwerk, lokale vormen van vrijetijdsbesteding en Centra voor Jeugd 

en Gezin wordt versterkt, zodat de hulpverlening nog beter aansluit op de leefwereld van de 

jeugdige. 

 

 Samenwerking tussen de verschillende jeugdaanbieders 

Aanbieders worden aangespoord de samenwerking te zoeken met verschillende disciplines, zodat 

hulpverlening integraal wordt aangeboden. 

 

 Samenwerking tussen grote en kleine aanbieders 

De grotere aanbieders worden aangespoord om de samenwerking te zoeken met de kleinere 

aanbieders, die meer geworteld zijn in het lokale veld en het op- en afschalen van zeer 

specialistische hulp makkelijk maakt en mogelijk sneller kunnen inspelen op een veranderende 

vraag. 

 

5. De maatschappelijke effecten en probleemstelling worden in kaart gebracht. 

De zorgaanbieder brengt de probleemstelling in kaart en geeft weer waarom de probleemstelling niet 

binnen de huidige situatie kan worden opgelost. Met het transformeren van de jeugdhulp worden de 

volgende maatschappelijke effecten gerealiseerd: 

 De jeugdige neemt duurzaam en naar vermogen deel aan de samenleving. 

 De levenscyclus van een jeugdige wordt zoveel mogelijk gevolgd.  Dit betekent dat 

ondersteuning en / of hulp zoveel mogelijk binnen de normale leefomgeving van de jeugdige 

wordt gezocht. 

 

Wijze van beoordelen 

De plannen worden beoordeeld door de gemeenten, die hierbij ondersteund worden door de TWO. Na 

deze beoordeling wordt op basis van het beschikbare budget uw aanvraag toegekend, deels 

toegekend of afgewezen. Bij (gedeeltelijke) toekenning verplicht uw organisatie zich tot het delen van 

opgedane kennis en kunde binnen de regio Holland Rijnland, bijvoorbeeld aan de ontwikkeltafels.  
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Tot slot 

We wensen u veel inspiratie en succes en zien met positieve verwachting uw offerte tegemoet. Heeft 

u vragen over de criteria, het format of het proces? Mail deze dan aan jeugdhulp@hollandrijnland.nl.  

 

 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1:  Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 

Bijlage 2:  Format Aanvraagformulier Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 2018-2019 

Bijlage 3:  Criteria: Nadere omschrijving inhoudelijke aspecten 

mailto:jeugdhulp@hollandrijnland.nl

