
Memo
Aan: de leden van de gemeenteraad van Leiderdorp
Van: Wim van Poelgeest en Judith Lek
Datum 31 januari 2019
Betreft: aanvullende informatie ten behoeve van de Informatieavond Jeugdhulp 4 februari 
2019

Aanleiding
In de afgelopen periode zijn veel cijfers beschikbaar gekomen met betrekking tot het 
jeugdhulp gebruik in de regio Holland Rijnland. Deze cijfers betrekken we 
vanzelfsprekend bij de koerswijziging/doorontwikkeling van de Jeugdhulp in de Leidse 
Regio. Tijdens de raadsvergadering van 19 november 2018 is toegezegd dat we tijdens 
een informatieavond de cijfers zouden presenteren en toelichten en gelegenheid zouden 
geven tot het stellen van vragen.

De rapportages geven gezamenlijk een beeld van het zorglandschap in Holland Rijnland. 
De verkregen inzichten leveren onder andere informatie op om te gebruiken voor 
toekomstig beleid, inkoop en preventie. Zij vormen één van de bronnen bij de 
doorontwikkeling jeugdhulp in de Leidse regio.

Het gaat om de volgende rapportages. (Zie bijlagen)

 Het NJI rapport -Zorggebruik nader bekeken: Vraag en aanbod in de jeugdzorg in Holland 
Rijnland- en het dashboard van het analyse zorglandschap incl. deelrapportage Leiderdorp

 Kwartaalrapportage Veilig Thuis Hollands Midden
 Rapportage Ervaringsmeter Jeugd 
 Evaluatie Jeugdbeschermingstafel
 Eerste Halfjaar rapportage 2018 Jeugdhulp Holland Rijnland
 Kwartaal rapportage Jeugd- en gezinsteam 3e kwartaal 2018

Inleiding:
Het Regionaal Beleidsteam en Tijdelijke Werk Organisatie (TWO) heeft in het kader van het 
sturingsplan 2018-2019 een analyse van het zorglandschap in onze regio gemaakt. Deze analyse is 
gemaakt aan de hand van bovenstaande onderzoeken, rapportages en data. 

Beschikbare data anno december 2018 zijn:
 NJI onderzoek1

 naar vraag en aanbod jeugdhulp gebruik in Holland Rijnland inclusief  
deelrapportage Leiderdorp

 Dashboard https://jeugdhulphollandrijnland.nl/analyse-zorglandschap/ (Tympaan)
 Cliëntervaringsonderzoek 2018
 Kwartaalrapportage Jeugd- en gezinsteams oktober 2018
 1e halfjaarlijks monitor jeugdhulp TWO
 Vierde Kwartaalrapportage 2018 Veilig Thuis Holland Midden

Nog verwacht (eerste kwartaal 2019):
 Rapportage doorontwikkeling JGT (inclusief het onderzoek uitgevoerd door Q-consult)

Wat levert de analyse op?
Analyseren van het zorglandschap is een continu proces. De verkregen data en inzichten zijn 
momentopnamen en kunnen ook altijd weer nieuwe vragen oproepen. De data leveren inzichten op 
om het gesprek met elkaar (aanbieders, gebruikers, gemeenteraden e.d.) aan te gaan. 

1 1 Het NJI onderzoek beoogt 
(1) inzicht te krijgen in de verschillen verschil in jeugdhulp gebruik tussen gemeenten in de regio Holland 
Rijnland, 
(2) inzicht te krijgen waar hoger jeugdhulpgebruik mee samenhangt (verklarende factoren), (3) aanbevelingen 
te doen hoe gemeenten (lokaal) kunnen sturen op het jeugdhulpgebruik en 
(4) een overzicht te geven van het huidige jeugdhulpaanbod in relatie tot verwachte problematiek.

https://jeugdhulphollandrijnland.nl/analyse-zorglandschap/


De gesprekken naar aanleiding van de analyse van het zorglandschap geven meer specifieke duiding 
van de verkregen inzichten. In diverse onderzoeken zijn deze kwalitatieve gesprekken ook onderdeel 
van het onderzoek geweest. 

Datagebruik in het NJI-onderzoek
Om de data uit Holland Rijnland af te kunnen zetten naar landelijke data is uitgegaan van de definities 
en data van het CBS. Onderzoek op BSN niveau bleek niet mogelijk te zijn, omdat de 
verwerkingsovereenkomst TWO geen toestemming geeft om op dit niveau gegevens uit te wisselen. 
Voor meer specifieke gemeentelijke data kunnen  gemeenten lokaal op BSN niveau (micro-data) 
gegevens aan elkaar te koppelen en op specifieke onderwerpen verdere data analyse te verrichten.

Dashboard Tympaan
Het dashboard https://jeugdhulphollandrijnland.nl/analyse-zorglandschap/ geeft gemeenten de 
mogelijkheid data te raadplegen. Gegevens van CBS, TWO, RBL e.d. zijn hierin opgenomen. U kunt 
de  gemeente Leiderdorp vergelijken met andere gemeenten, met de regio Holland Rijnland en 
landelijk. 


