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Pagina 1 
Bij alinea 2: 
(…) wij zijn content te lezen dat de reacties van de partners over het algemeen genomen redelijk gelijk 
zijn aan die van ons. 
Vragen: 
1. Welke reacties worden hier bedoeld? 
2. Waarin verschillen zij alsnog met die van het College? 
  
Wel vinden wij het rapport eenzijdig opgebouwd en zien een aantal tegenstrijdigheden en punten die wij 
nog niet van onze partners hebben vernomen. 
Vragen: 
3. Welke tegenstijdigheden zijn dit? 
4. Welke nieuwe punten zijn dit? 
 
 
Antwoord op vragen 1t/m4: 
Het gaat hier om de algemene geluiden die wij in diverse gesprekken ook terug horen zoals  de 
verwijzingen door de huisartsen, de algemene druk op de jeugd GGZ (door het landelijke te kort op jeugd 
psychiaters) en de regiehouder rondom 1 gezin 1plan. Uit de vele gesprekken die wij hebben gevoerd in 
diverse projecten vernemen wij dat het vaak wel goed gaat, en in sommige situatie waarbij de casus 
ingewikkeld is de regiehouder lastig aan te wijzen is. Hiernaast constateren wij ook dat het per 
hulpverlener afhankelijk is hoe hij of zij dit ervaart.  De ene hulpverlener heeft meer moeite met het 
vinden van de juiste samenwerkingspartners dan de andere. We bespreken veelvuldig met het JGT wat 
nodig is om verbetering in de werkdruk te realiseren. Veelal gaat dit concreet om de regels en 
administratieve lasten rondom de verstrekking van PGB. 
Uit de gesprekken die wij voeren met onze partners  kunnen de soms stellige reacties wat ons betreft 
meer genuanceerd worden.  
 
Op uw vraag wat voor ons nieuwe informatie is kunnen wij u een aantal voorbeelden geven. Wij hebben 
in Leiderdorp nog geen signalen gekregen dat zorg continuïteit (rond om de leeftijd van 18 jaar)  een 
probleem is. Of dat JGT’ers worstelen met hun dubbele pet.   
 



 
 
In het rapport wordt aan de ene kant aangegeven dat de raad op een gestructureerde wijze  
geïnformeerd wilt worden en aan de andere kant is tijdig informatie nodig  om te kunnen sturen. Ook 
wordt aangegeven dat het de kaders ruim zijn. Er is ruim beleid vastgesteld omdat we destijds  met elkaar 
hebben geconstateerd dat dit juist mogelijk maakt om het juiste te doen en niet verstrikt te raken in 
regelgeving.  Wij begrijpen dat dat voor de sturing niet altijd even makkelijk is. Zoals u weet zijn we op dit 
moment in Leids regio verband aan het uitwerken hoe we de jeugdhulphulpverlening meer kunnen door 
ontwikkelen, om zo ook meer grip te krijgen. Uitgangspunt blijft wat ons betreft doen wat nodig is, zo 
licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.  
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Conclusies 
Bij: 1. Gebrek aan passen aanbod. 
Het College is van mening dat zij voldoende heeft gecontracteerd. Desondanks onderkennen zij wel de 
aanwezigheid van wachtlijsten en de knelpunten die daaruit voortkomen.  
Vragen: 

1. Is het College bereid om de wachtlijsten op zichzelf te onderzoeken en te beoordelen? Zodat kan 
worden vastgesteld wat de redenen zijn voor deze wachtlijsten – anders dan gebrek aan aanbod. 

 
Antwoord: 
Wij zijn op regionaal niveau voortdurend met aanbieders in gesprek. Er is landelijk een tekort op 
bepaalde vormen jeugdhulp.  Hiernaast worden wachtlijsten op verschillende manieren gevuld. Naast de 
hoeveelheid aan hulpvragen ook bijvoorbeeld  door ouders die persé de hulp willen bij een bepaalde 
aanbieder of ouders die zich op meerder wachtlijsten zetten zodat zij meer kans hebben. Het JGT kan in 
de tussentijd (als dit nodig is) hulp bieden. Wat voor ons belangrijk is is dat wij nog geen signalen hebben 
gehad van Leiderdorpse kinderen die grote problemen ondervinden aan het staan op een wachtlijst.  
  
Bij 2. Onduidelijkheid wie de regie heeft rond 1 gezin 1 plan 
Het College is van mening dat 1-gezin-1-plan een houding is. Alleen wanneer er sprake is van 
‘meervoudige’ problematiek is deze houding gewenst.  
Vragen: 
1. Kent het College de richtlijnen omtrent gezinshulp van het Ministerie van Vws (d.d. 5 mei 2018)? 
(Zie: https://www.informatielangdurigezorg.nl/een-gezin-een-plan) 
2. Kan het College het verschil tussen enkelvoudige en meervoudige problematiek in deze context 
toelichten dan wel definiëren? 
 
Antwoord: 
Wij zijn hiermee bekend.  Onze regio is ooit begonnen met de ontwikkeling van  1 gezin 1 plan en daar zij 
wij zeer trots op. Wij hanteren hierbij ook het uitgangspunt doen wat nodig is, zo licht als mogelijk en zo 
zwaar als nodig.   
Met enkelvoudige problematiek bedoelen we problematiek  waarbij de gezinssituatie niet onder druk 
staat, dan is de vraag vaak helder en er zijn geen meerdere hulpverleners nodig.   Met complexe of 
meervoudige problematiek bedoelen we dat  meerdere hulpverleners nodig zijn of dat naar gehele 
gezinssysteem gekeken moet worden (bijvoorbeeld verstoorde gezinssituatie). 
 
Bij 3. JGT’s Worstelen met hun dubbele pet 
De JGT’s vinden het soms lastig als er doorgezet moet worden naar het gedwongen kader en wat dit 
betekent voor een gezin. 
Vragen: 
1. Kan het College toelichten wat er lastig is aan het moeten doorzetten? 
2. Kan het College toelichten wat er bedoeld wordt met ‘het gedwongen kader’? 
 
Antwoord: 
Met het gedwongen kader wordt in de jeugdwet de verplichte hulpverlening bedoeld.  Na een uitspraak 
van een rechter. Als een situatie niet beter wordt, omdat ouders en/of het kind dit niet kunnen of niet  
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willen veranderen. In dat geval schrijft de JGT’er een verzoek tot onderzoek (VTO).  Het is een verzoek 
aan de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) om naar de gezinssituatie te kijken. De JGT’er zet als het 
ware de casus door naar de Raad voor de Kinderbescherming (dat wordt met doorzetten bedoeld). Dit is 
best ingrijpend voor zowel het gezin als voor de hulpverlener). Het VTO wordt aan de  
Jeugdbeschermingstafel besproken. Aan de Jeugdbeschermingstafel kan geconstateerd worden dat de 
RvdK  een onderzoek moet doen.  Als een rechter besluit om  naar aanleiding van het onderzoek een 
ondertoezichtstelling (OTS) uit te spreken wordt een gecertificeerde instelling (GI) bijvoorbeeld 
Jeugdbescherming West ingesteld om jeugdbescherming te bieden. 
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Aanbevelingen 
Bij: 1. Nader onderzoek naar jeugdhulp 
Vragen: 
1. Is het College ook bereid om bij het in kaart brengen van het zorglandschap de wijze waarop de 
toegang/verwijzing wordt beschreven  op geleide van de in de nota geformuleerde knelpunten mee te 
nemen? 
 
Antwoord: 
Door het Regionaal Beleidsteam wordt onderzoek gedaan naar de JGT’s. De volgende 
onderzoeksvraag(en ) zijn gesteld: Hoe zouden de Jeugd- en Gezinsteams binnen Holland Rijnland 
ingericht moeten zijn om daadwerkelijk aan te sluiten bij de lokale omstandigheden? 
 
Voorlopige deelvragen (worden nader uitgewerkt door onderzoeksbureau): 
• Welke omvang per team past bij de lokale omstandigheden? 
• Hoe is de omvang van teams in Holland Rijnland in vergelijking met teams in andere regio’s? 
• Welke inhoudelijke deskundigheid / expertise per team is nodig om de teams goed te laten 

aansluiten bij de lokale vraag en omstandigheden? 
• Is het beleggen van de eerder genoemde taken bij de JGT’s realistisch? 
• Zijn er (onderdelen van) taken die op een andere manier kunnen of moeten worden gerealiseerd? 
 
De rapportage van dit onderzoek wordt in december verwacht. In kader van de nieuwe Koers binnen de 
Leidse regio m.b.t. jeugdhulp wordt herijken van de toegang als eerste aangepakt. 


