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Inleiding 

Aanleiding en doelstelling 

Oegstgeest geeft op dit moment meer geld uit aan jeugdhulp dan men zou verwachten op 

basis van het objectieve verdeelmodel en dus ook meer dan het aan inkomsten uit het 

rijksbudget ontvangt. Het is onvoldoende duidelijk hoe dit komt en op welke manier dit 

eventueel kan worden bijgestuurd. Oegstgeest heeft beleidsmatig behoefte aan gemeente-

specifieke informatie waarmee antwoord kan worden gegeven op deze vragen.   

Er is op dit moment al veel informatie beschikbaar over het gebruik van jeugdhulp, maar 

deze informatie is versnipperd en in de meeste rapporten maakt Oegstgeest onderdeel uit 

van het regionale verhaal. De gemeente wil graag een rapportage waarin gemeentespeci-

fieke informatie gebundeld wordt en een verdiepingsslag wordt gemaakt. Doel is het bie-

den van sturingsinformatie die vertaald kan worden in een inkoopstrategie van de gemeen-

te Oegstgeest op het terrein van jeugdhulp. 

Aanpak 

Het project is uitgevoerd in twee stappen.  

Fase 1 Algemeen beeld (van het gebruik) van jeugdhulp in Oegstgeest 
In fase 1 is de al beschikbare informatie over jeugdhulp in Oegstgeest gebundeld. Het gaat 

bijvoorbeeld om informatie over: 

• gebruik van de verschillende jeugdhulpvormen ook op buurtniveau en naar aanbieder;  

• gebruik van aanpalende voorzieningen zoals de WLZ;  

• verwijzers; 

• kosten van jeugdhulp; 

• ontvangen bedragen uit het gemeentefonds; 

• verklarende en niet-verklarende factoren, bijvoorbeeld uit het recente rapport van het 

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)1,  

De cijfers zijn zoveel mogelijk vergeleken met gegevens over Holland Rijnland en gegevens 

over referentiegemeenten. Referentiegemeenten zijn gemeenten die qua leeftijdsopbouw, 

inkomen en opleiding lijken op Oegstgeest (zie Monitor Wmo, Participatiewet en Jeugdwet 

Oegstgeest)2. De genoemde kenmerken zijn sterk bepalend voor het zorggebruik en gemid-

deld welbevinden van inwoners. Wij hebben de referentiegemeenten (benchmarkgemeen-

ten) gezocht binnen de Randstad en daarbij bewust gekozen voor enkele gemeenten in an-

dere samenwerkingsverbanden dan Holland Rijnland. De gekozen gemeenten zijn Castri-

cum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten. Welke gemeenten in een gepresenteerde 

vergelijking tot de benchmarkgemeenten behoren, kan per gegeven verschillen. Dit is af-

hankelijk van de beschikbaarheid van data. Bij elke tabel en figuur geven we aan met welke 

                                                      

1 M. Malmberg e.a.. Zorggebruik nader bekeken: Vraag en aanbod in de jeugdzorg in Holland Rijnland. Utrecht: NJi, 2018. 

2 M.G.A. Ligtvoet-Janssen en A.M. van Essen. Monitor Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Oegstgeest. Tweemeting. Leiden: 
Tympaan Instituut, 2018 
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benchmarkgemeente(n) we vergelijken. Bij de gegevens afkomstig van TWO Holland Rijn-

land, is Noordwijk steeds de enige benchmarkgemeente3.  

Fase 2 Verdieping op opvallende bevindingen 
Uit de in fase 1 verzamelde gegevens is een selectie gemaakt van opvallende bevindingen. 

Dit zijn bijvoorbeeld cijfers waarin Oegstgeest opvallend afwijkt van de benchmarkgemeen-

ten of zaken waarop de gemeente een verdiepingsslag wenst. Een aantal daarvan is al in 

een ambtelijk voorgesprek genoemd: 

• zorgpaden;  

• verwijsgedrag van huisartsen; 

• gebruik van jeugdhulp door ouders met een hoog inkomen/hoog opleidingsniveau; 

• verklaringen voor het gebruik van jeugdhulp op basis van sociaaleconomische en/of 

demografische factoren (denk aan gebruik van voorzieningen door hoogopgeleiden 

en/of hoge inkomensgroepen);  

• gebruik van jeugdhulp bij aanbieders op buurtniveau. 

Met de selectie van gegevens zijn nadere analyses gemaakt, primair gericht op het verkla-

ren van het gebruik van jeugdhulpvoorzieningen in Oegstgeest. Bij deze verdiepingsslag 

hebben wij ons vooral gericht op die aspecten die binnen de invloedsfeer liggen van de ge-

meente en/of de regio en aansluiten op de actielijnen van de inkoopstrategie. 

Bronnen en methoden 

De gegevens over het gebruik en kosten van jeugdhulp in dit rapport zijn gebaseerd op 

meerdere bronnen, namelijk CBS Statline, NJi en TWO Holland Rijnland. De gegevens van 

TWO Holland Rijnland zijn afkomstig uit het berichtenverkeer en betreffen start-

stopberichten van jeugdigen en facturatiegegevens. Samen met de gemeente Oegstgeest 

zijn met de TWO afspraken gemaakt over het verkrijgen en publiceren van deze gegevens. 

De gegevens zijn dynamisch en worden door aanbieders regelmatig met terugwerkende 

kracht aangevuld. Wij hebben gebruik gemaakt van een uitdraai van maart 2019 die geano-

nimiseerd door de TWO beschikbaar is gesteld. Gegevens over het gebruik van jeugdhulp 

zijn gebaseerd op de eerste helft 2018 (h1-2018). Gegevens over kosten hebben betrekking 

op heel 2018. De cijfers corresponderen met de jaarrapportage van de TWO over 2018, 

maar kunnen afwijken van de eerdere halfjaarrapportage van de TWO.  

Om Oegstgeest te vergelijken met gemeenten buiten de regio Holland Rijnland, zijn gege-

vens over jeugdhulpgebruik van het CBS gebruikt. De registratie van hulp door JGT’s/buurt- 

en wijkteams is in de CBS-cijfers voor veel gemeenten buiten Holland Rijnland niet com-

pleet. Om die reden is het gebruik van de JGT’s niet afgezet tegen Nederland of de bench-

markgemeenten.  

Naast gegevens op gemeente- en regioniveau, worden enkele gegevens op buurtniveau ge-

presenteerd. De cijfers op buurtniveau zijn gegenereerd door een koppeling te maken tus-

sen de verschillende bronnen binnen de TWO, die van een ouder peilmoment zijn dan de 

andere cijfers. Jeugdigen met een adres buiten Oegstgeest en jeugdigen die verhuisd zijn 

                                                      

3 Dit is de gemeente in Holland Rijnland die in dit verband het meest vergelijkbaar is met Oegstgeest. 
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nadat hun jeugdhulp is gestart, zijn daarom niet in deze combinatie-analyse opgenomen. 

Het totaal van de buurten vormt daarom niet altijd het totaal van Oegstgeest. 

In dit rapport wordt het aantal cliënten en het aantal trajecten op sommige plaatsen gere-

lateerd aan het totaal aantal jeugdigen. Hierbij wordt steeds uitgegaan van de leeftijdscate-

gorie, die voor de betreffende vorm van jeugdhulp relevant is.  

Cliënten kunnen meerdere trajecten (tegelijkertijd) volgen. Dit betekent onder meer dat de 

optelling van de afzonderlijke vormen van jeugdhulp hoger is dan het totaal aantal jeugdi-

gen dat jeugdhulp krijgt.  

De resultaten in deze rapportage zijn niet herleidbaar tot individuele cliënten. De namen 

van aanbieders zijn geanonimiseerd.  

Vormen van jeugdhulp 

in schema 1 zijn de vormen van jeugdhulp opgenomen, zoals die in deze rapportage wor-

den onderscheiden. Jeugdhulp bestaat uit jeugdhulp van JGT’s, specialistische jeugdhulp en 

justitiële hulp/maatregelen. ‘Specialistische jeugdhulp’ bevat twee categorieën: ‘specialisti-

sche ambulante jeugdhulp’ en ‘jeugdhulp met verblijf’. Deze categorieën zijn weer verder 

opgedeeld. 

Schema 1 Vormen van jeugdhulp 

• jeugdhulp van Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) 

• specialistische jeugdhulp 

o specialistische ambulante jeugdhulp 

. ambulante begeleiding door organisaties, niet zijnde organisaties voor jeugd- 

en opvoedhulp of aanbieders voor mensen met een verstandelijke of meervou-

dige beperking ((L)VB) (ambulante begeleiding). Het betreft in veel gevallen be-

geleiding voor jeugdigen met autisme, ADHD of andere psychosociale proble-

matiek. 

. jeugdhulp zonder verblijf door aanbieders Jeugd- en opvoedhulp (jeugd- en op-

voedhulp; JO). Deze aanbieders bieden begeleiding, behandeling, trainingen en 

daghulp voor opvoed- en opgroeiproblemen.   

. GGZ-trajecten. Dit betreft trajecten zonder opname in GGZ-klinieken. Deze hulp 

wordt geboden door zelfstandig werkende psychologen of psychiaters, grote 

GGZ-instellingen en zeer gespecialiseerde GGZ-instellingen.  

. hulp bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) 

. hulp zonder verblijf mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking 

(hulp voor (L)VB). Het betreft vooral dagbesteding en dagbehandeling, aange-

vuld met begeleiding. 

o jeugdhulp met verblijf 

. pleegzorg 

. jeugdhulp met verblijf door aanbieders Jeugd- en opvoedhulp, waaronder ge-

zinshuizen, begeleid kamerwonen, opvang voor tienermoeders en wonen op 

het instellingsterrein (jeugd- en opvoedhulp verblijf; JO verblijf) 

. opname bij een ggz-aanbieder 

. wonen of kortdurend logeren bij een aanbieder voor hulp aan mensen met en 

verstandelijke of meervoudige beperking ((L)VB-verblijf). 
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• justitieel 

o jeugdbescherming, inclusief trajecten zonder maatregel (bijvoorbeeld preventieve 

hulp na een besluit van de jeugdbeschermingstafel) 

o jeugdreclassering 

o gesloten plaatsing. Plaatsing in een gesloten instelling opgelegd door de kinder-

rechter. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 gaan we in op het gebruik en de kosten van jeugdhulp in Oegstgeest. Het 

gebruik en de kosten van de verschillende vormen van hulp worden naast elkaar gepresen-

teerd. In de hoofdstukken 2 tot en met 5 wordt ingezoomd op de verschillende vormen van 

jeugdhulp. Het betreft achtereenvolgens ‘jeugdhulp van JGT’s, ‘specialistische ambulante 

jeugdhulp’, ‘jeugdhulp met verblijf’ en ‘justitieel’. In hoofdstuk 6 gaan we in op factoren die 

het gebruik van jeugdhulp kunnen beïnvloeden. Hoofdstuk 7 tot slot bevat een overzicht 

van de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken.  
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1 Gebruik van en kosten van jeugdhulp, al-

gemeen 

1.1 Omvang gebruik  

Op 1 januari 2018 telt Oegstgeest 5.282 jongeren (0-17 jaar). In het eerste halfjaar van 2018 

maken in Oegstgeest circa 495 jeugdigen (0-17 jaar) gebruik van jeugdhulp. Het gaat hierbij 

om unieke cliënten. Dit is gemiddeld 94 cliënten per 1.000 jeugdigen (0-17 jaar) (bron: CBS).   

Sociaal-economische kenmerken zijn van invloed op het gebruik van jeugdhulp. Het NJi 

heeft op basis van sociaal-economische kenmerken een schatting gemaakt van het ver-

wachte aantal jeugdigen met jeugdhulp in 2017. Het geschatte aantal op basis van deze 

kenmerken is 500, terwijl het werkelijke aantal 700 is. Dit komt vooral doordat het aantal 

jeugdigen met jeugdhulp zonder verblijf groter is dan verwacht zou mogen worden (respec-

tievelijk 690 en 590 in 2017). 

Tabel 1.1 geeft per 1.000 jeugdigen (0-17 jaar) het werkelijke en het verwachte aantal jeug-

digen met jeugdhulp weer. Het werkelijke aantal ligt in 2017 in Oegstgeest dus circa 40% 

hoger dan het verwachte aantal. 

Tabel 1.1 Vergelijking werkelijk en verwacht aantal jeugdigen met jeugdhulp  

  per 1.000 jeugdigen (0-17 jaar), 2017 

 
jeugdhulp zon-

der verblijf* 

jeugdhulp met 

verblijf 

jeugdbescher-

ming 

jeugdreclasse-

ring 

 
werke-

lijk 

ver-

wacht 

werke-

lijk 

ver-

wacht 

werke-

lijk 

ver-

wacht 

werke-

lijk 

ver-

wacht 

Oegstgeest 125 88 5 5 6 4 0 1 

benchmarkgemeen-

ten** 
119 94 6 8 6 7 0 2 

Holland Rijnland 133 98 10 10 8 9 2 2 

*Jeugdhulp zonder verblijf is JGT en specialistische ambulante hulp. 

**benchmarkgemeenten: Noordwijk en Voorschoten 

bron: NJi 

Ook in de benchmarkgemeenten (Noordwijk en Voorschoten) ligt het aantal cliënten hoger 

dan verwacht mag worden, zo blijkt uit tabel 1.1. 

Signaal: Er zijn in Oegstgeest aanzienlijk meer cliënten met jeugdhulp zonder ver-

blijf4 dan op grond van sociaal-economische kenmerken zou mogen wor-

den verwacht.  

                                                      

4 NJi gaat uit van het totaal aantal cliënten aan jeugdhulp zonder verblijf. Dit betreft hulp van JGT’s en specialistische ambu-

lante hulp. 
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Tabel 1.2 laat het gebruik van jeugdhulp per categorie van jeugdhulp zien. Let op: cliënten 

kunnen in een verslagperiode van meerdere hulpvormen gebruik maken. Daardoor is de 

som van het aantal cliënten in tabel 1.2 hoger dan het aantal unieke cliënten in de verslag-

periode.  

Tabel 1.2 Aantal cliënten met jeugdhulp in Oegstgeest, absoluut 

 h1-2016 h2-2016 h1-2017 h2-2017 h1-2018 

jeugdhulp van JGT’s 210 230 225 195 202 

specialistische ambulante jeugdhulp 390 410 420 425 431 

jeugdhulp met verblijf 25 25 30 25 24 

jeugdbeschermingsmaatregelen* 20 25 25 30 25 

jeugdreclassering 4 5 2 1 3 

* Dit is exclusief preventieve trajecten 

bron: CBS Statline, TWO Holland Rijnland  

Vanaf 2016 zien we lichte schommelingen in het aantal cliënten per categorie van jeugd-

hulp, maar er is geen duidelijke trend. Uit Tabel 1.2 blijkt dat het aantal cliënten specialisti-

sche ambulante jeugdhulp ongeveer twee keer zo groot is als het aantal JGT-cliënten. Dit is 

ook in Noordwijk en in Holland Rijnland het geval. 

Een cliënt kan in de verslagperiode meer dan een traject volgen. De 495 genoemde cliënten 

in Oegstgeest volgen het eerste halfjaar van 2018 circa 730 jeugdhulptrajecten. In het eer-

ste halfjaar van 2018 betreft 28% van de hulptrajecten jeugdhulp van het JGT, 64% specia-

listische ambulante hulp, 4% jeugdhulp met verblijf en 5% justitiële jeugdhulp. Bij meerdere  

trajecten per cliënt is niet duidelijk of het gaat om gelijktijdig gebruik van twee of meer ver-

schillende hulpvormen. Waarschijnlijk gaat het om op elkaar aansluitende trajecten in de 

verslagperiode. 

Signaal:  Per cliënt bedraagt het aantal jeugdhulptrajecten in Oegstgeest gemid-

deld 1,5. Dat is hoger dan in de benchmarkgemeenten (Castricum, 

Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten) het geval is (gemiddeld 1,2), 

en dan in Holland Rijnland (gemiddeld 1,3 traject per cliënt)5.  

Signaal: In Oegstgeest zijn er 138 trajecten per 1.000 jeugdigen (0-17 jaar)6. Dat is 

hoger dan gemiddeld in de benchmarkgemeenten (Castricum, Noordwijk, 

                                                      

5 Het gemiddelde van het aantal trajecten per cliënt is voor Oegstgeest berekend aan de hand van gegevens van TWO Holland 

Rijnland en het gemiddelde van het aantal trajecten per client voor de benchmarkgemeenten en Holland Rijnland aan de 
hand van gegevens van CBS Statline.  

6
 Het gemiddelde van het aantal trajecten per 1.000 jeugdigen is voor Oegstgeest berekend aan de hand van gegevens van 

TWO Holland Rijnland en het gemiddelde van het aantal trajecten per client voor de benchmarkgemeenten en Holland 
Rijnland aan de hand van gegevens van CBS Statline.  
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Ouder-Amstel en Voorschoten; 98 trajecten per 1.000 jeugdigen), maar 

lager dan gemiddeld in Holland Rijnland (157 trajecten per 1.000 jeugdi-

gen). 

1.2 Kosten 

Tabel 1.3 geeft de kosten voor de afzonderlijke hulpvormen en de kosten per jeugdige in 

Oegstgeest weer. Kosten zijn de ingediende en goedgekeurde facturen of de ingediende 

verantwoording van de aanbieders bij de TWO. Er is nog geen rekening gehouden met   

de budgetplafonds van aanbieders en de verevening tussen gemeenten achteraf. Er zijn af-

wijkingen mogelijk met de definitieve jaarrapportage van Holland Rijnland, omdat er iets 

andere meetmomenten zijn.  

Tabel 1.3 Kosten voor jeugdhulp in Oegstgeest, absoluut en per jeugdige (0-17 jaar), 

2018 

hulpvorm totale kosten kosten per jeugdige (0-17 jaar) 

JGT € 465.370 € 88 

ambulante begeleiding € 422.080 € 80 

ambulante JO  € 589.247 € 112 

ambulante GGZ  € 946.316 € 179 

EED € 67.805 € 13 

ambulante hulp voor (L)VB  € 134.056 € 25 

pleegzorg € 80.907 € 15 

JO verblijf € 136.126 € 26 

GGZ verblijf € 217.352 € 41 

(L)VB verblijf € 170.751 € 32 

justitieel € 222.900 € 42 

PGB € 265.346 € 50 

overig € 245.244 € 46 

totaal € 3.963.500 € 750 

bron: TWO Holland Rijnland 

De kosten voor jeugdhulp zouden moeten worden gedekt door een niet-geoormerkt bedrag 

uit het Gemeentefonds. Dit bedrag is in 2018 grotendeels gebaseerd op objectieve maat-

staven (zoals het aantal jeugdigen in een gezin met een laag inkomen, etc.), en gedeeltelijk 

op het historische budget voor kinderen met voogdij en 18-plussers met jeugdhulp. Het ob-

jectieve verdeelmodel wordt in dit rapport als uitgangspunt genomen en hier niet ter dis-

cussie gesteld. 

In tabel 1.4 worden de uitgaven per jeugdige afgezet tegen de inkomsten uit het Gemeen-

tefonds. 
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Tabel 1.4 Inkomsten uit gemeentefonds 2018 en kosten* 2018 per jeugdige ( 0-17 

jaar), euro’s 

gemeente/regio inkom-

sten  

kos-

ten 

JGT** 

kosten aan 

specialisti-

sche jeugd-

hulp en justi-

tieel 

kos-

ten 

PGB 

** 

overi-

ge kos-

ten ** 

verschil 

inkom-

sten en 

kosten 

Oegstgeest € 641 € 88 € 566 € 50 € 46 € -109 

Holland Rijnland € 864 € 120 € 745 € 63 € 60 € -124 

Noordwijk € 783 € 118 € 525 € 61 € 56 € 23 

Ouder-Amstel € 636 * * * * * 

Castricum € 687 * * * * * 

Voorschoten € 738 * * * * * 

benchmarkgemeen-

ten*** 
€ 716 * * * * * 

Nederland € 1.097 * * * * * 

*  Kosten is hier gedefinieerd als facturen ten laste van jeugdigen uit de betreffende gemeente. De definitieve 
verrekening tussen de gemeenten in Holland Rijnland vindt door de verevening op een andere manier ach-
teraf plaats.  

** Volgens programmabegroting 2018 (alleen die kosten die ten laste komen van het jeugdhulpbudget) 
***Gemiddeld, niet gewogen naar aantal inwoners.  

bron: VNG , TWO Holland Rijnland 

De gemeente Oegstgeest ontvangt per jeugdige een lager bedrag dan gemiddeld in Neder-

land en gemiddeld in Holland Rijnland. Ten opzichte van de benchmarkgemeenten krijgt 

Oegstgeest per jeugdige een vergelijkbaar bedrag als Ouder-Amstel en Castricum, maar 

aanzienlijk minder dan Noordwijk en Voorschoten. De kosten per inwoner van 0-17 jaar aan 

specialistische jeugdhulp en justitieel zijn in Oegstgeest hoger dan in Noordwijk, maar lager 

dan in Holland Rijnland (tabel 1.4).  

Signaal:  In totaal ontvangt Oegstgeest € 3.386.859 uit het Gemeentefonds voor 

jeugdhulp. Oegstgeest krijgt per jeugdige (0-17 jaar) een lager bedrag uit 

het Gemeentefonds dan bijvoorbeeld de benchmarkgemeente Noordwijk, 

respectievelijk € 641 en € 783. Per jeugdige ontvangt Oegstgeest dus 82% 

van het budget van Noordwijk. 

Tabel 1.5 laat de omvang van de kosten zien als aandeel van de bijdrage uit het Gemeente-

fonds.  
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Tabel 1.5 Kosten als aandeel van de uitkering van het Gemeentefonds 2018 per 

jeugdige (0-17 jaar), percentage 

 JGT*  specialistisch 

(ambulant 

en verblijf) 

justitieel  PGB*  overig ten 
laste van 
budget*  

totaal 

Oegstgeest 14% 82% 7% 8% 7% 117% 

Noordwijk 15% 61% 6% 8% 7% 97% 

Holland Rijnland 14% 77% 9% 7% 7% 114% 

*Volgens programmabegroting 2018 

bron: VNG, TWO Holland Rijnland 

In Oegstgeest liggen de kosten 17 procentpunten hoger liggen dan de inkomsten uit het 

Gemeentefonds. De kosten in de benchmarkgemeente Noordwijk ligger 3 procentpunten 

lager dan de inkomsten. De tabel maakt duidelijk dat dit verschil geheel verklaard wordt 

door de kosten aan specialistische jeugdhulp. De kosten voor specialistische jeugdhulp be-

slaan in Oegstgeest 82% van de inkomsten uit het Gemeentefonds. In Noordwijk is dit 61%. 

Signaal: Per jeugdige (0-17 jaar) in Oegstgeest wordt € 750 aan jeugdhulp uitgege-

ven, in totaal € 3.963.500. In Oegstgeest wordt meer aan jeugdhulp uitge-

geven dan er middelen uit het Gemeentefonds beschikbaar zijn (117%). In 

totaal bedraagt de overschrijding € 576.500. De kosten van jeugdhulp in 

Noordwijk zijn daarentegen lager dan het beschikbare budget uit het Ge-

meentefonds. Van het totale budget wordt voor jeugdhulp in Noordwijk 

97% besteed (€ 760 per jeugdige). 

Figuur 1.1. zoomt in op de kosten per hulpvorm als percentage van de bijdrage uit het Ge-

meentefonds.  

Figuur 1.1 Verdeling van de kosten over de verschillende specialistische jeugdhulp-

vormen en justitieel, als aandeel van de bijdrage uit het Gemeentefonds, 

2018, percentage 

 
bron: TWO Holland Rijnland 
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Uit figuur 1.1 blijkt dat in Oegstgeest de kosten voor ambulante begeleiding bijna 12% van 

de bijdrage uit het Gemeentefonds beslaan, terwijl dat in Noordwijk 4% is. Als we de kosten 

voor specialistische ambulante hulpvormen bij elkaar optellen, blijkt dat deze in Oegstgeest 

64% van de bijdrage uit het Gemeentefonds betreffen. In Noordwijk is dat 46%.  

Figuur 1.2 gaat over de relatie tussen de totale kosten voor jeugdhulp en de kosten per 

hulpvorm.  

Figuur 1.2 Kosten specialistische jeugdhulp en justitieel naar aandeel van de totale 

kosten voor jeugdhulp, 2018, percentage 

 
bron: TWO Holland Rijnland 

Uit figuur 1.2 komt eenzelfde beeld naar voren als uit figuur 1.1. Oegstgeest geeft verhou-

dingsgewijs veel geld uit aan ambulante begeleiding en ambulante jeugd- en opvoedhulp. 

Signaal:  De gemeente Oegstgeest gebruikt een groter deel van de bijdrage uit het 

Gemeentefonds voor specialistische jeugdhulp dan de benchmarkge-

meente Noordwijk. Het betreft vooral kosten voor ambulante begeleiding 

en ambulante jeugd- en opvoedhulp. Ook als we relateren aan de totale 

kosten voor jeugdhulp, zien we een vergelijkbaar beeld.  

Om de afwijking van de kosten voor specialistische ambulante hulp in Oegstgeest meer in 

perspectief te plaatsen, hebben we Noordwijk als standaard genomen. Noordwijk is de eni-

ge benchmarkgemeente waarvan gegevens over deze kosten bekend zijn. We hebben de  

volgende twee correcties toegepast. 

• We gaan ervan uit dat Noordwijk 100% van zijn beschikbare budget uit het Gemeente-

fonds opmaakt in plaats van 97%. We laten de gemiddelde uitgave aan specialistische 

ambulante hulp per jeugdige met 3% toenemen.  

• Omdat in Oegstgeest het beschikbare budget per jeugdige 82% van het budget van 

Noordwijk is gaan we in deze analyse ervan uit dat in Oegstgeest de kosten voor specia-
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listische ambulante hulp per jeugdige (0-17 jaar) 82% van de kosten van jeugdhulp in 

Noordwijk bedragen (uitgaande van 100% besteding van het budget in Noordwijk).  

Gebaseerd op bovengenoemde correcties zijn de gestandaardiseerde kosten per vorm van 

specialistische ambulante hulp per jeugdige in Oegstgeest berekend. Vervolgens hebben we 

de verhouding tussen de gefactureerde kosten per hulpvorm per jeugdige en de gestan-

daardiseerde kosten per hulpvorm per jeugdige berekend. Dit verhoudingsgetal hebben we 

toegepast op de gefactureerde kosten. Dan hebben we de totale gestandaardiseerde kos-

ten per hulpvorm en kunnen we deze vergelijken met de gefactureerde kosten per hulp-

vorm. Dit laat zien hoe groot de budgettaire ruimte is binnen de specialistische ambulante 

hulp (tabel 1.5).    

Tabel 1.5 Gefactureerde en gestandaardiseerde kosten per specialistische ambulan-

te hulpvorm in Oegstgeest, 2018 

 

ambulante 

begeleiding 

ambulante 

jeugd- en 

opvoed-

hulp 

GGZ ambu-

lant 

EED (L)VB am-

bulant 

gefactureerde kosten € 422.100 € 589.200 € 946.300 € 67.800 € 134.100 

gestandaardiseerde kosten € 148.700 € 245.200 € 791.100 € 107.700 € 312.000 

budgettaire ruimte -€ 273.400 -€ 344.000 -€ 155.200 € 39.900 € 177.900 

Signaal: Wanneer we uitgaan van de berekende gestandaardiseerde bedragen, 

ontstaat er voor ambulante begeleiding een budgettaire ruimte van           

€ 273.400 en voor ambulante jeugd- en opvoedhulp van € 344.000.  
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2 Gebruik jeugdhulp van het JGT 

2.1 Inleiding 

Jeugd- en gezinsteams bieden opvoedingsondersteuning  en hulp aan jeugdigen voor pro-

blematiek zonder dat daarbij een verwijzing nodig is. De hulp kan bestaan uit kortdurende 

ondersteuning, hulp bij de aanvraag van een PGB en casemanagement. Indien specialisti-

sche hulp nodig blijkt, kan het JGT daarnaar verwijzen.  

2.2 Ontwikkeling van het aantal cliënten 

In de eerste helft van 2018 maken ongeveer 200 jeugdigen in Oegstgeest gebruik van het 

JGT. Dat is per 1.000 jeugdigen minder dan in Noordwijk en in Holland Rijnland (tabel 2.1) 

Tabel 2.1 Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp van het JGT, h1-2018 

 aantal aantal per 1.000 jeugdigen (0-17 

jaar) 

Oegstgeest 202 38 

Noordwijk 219 46 

Holland Rijnland 4.488 54 

bron: TWO Holland Rijnland 

Figuur 2.1 laat zien wat de ontwikkeling is van het gebruik van het JGT per 1.000 jeugdigen. 

Figuur 2.1 Ontwikkeling van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp 

van het JGT per 1.000 jeugdigen (0-17 jaar) 

 

bron: JGT’s Holland Rijnland 
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Figuur 2.1 laat zien dat het gebruik van de jeugdhulp van het JGT in Oegstgeest in de perio-

de eerste halfjaar 2016 – tweede halfjaar 2017 iets hoger en in het eerste halfjaar van 2018 

iets lager is dan in Noordwijk. Gedurende de hele periode is het gebruik van jeugdhulp van 

het JGT in Oegstgeest lager dan gemiddeld in Holland Rijnland.  

Signaal: Het gebruik van jeugdhulp van het JGT is in Oegstgeest lager dan in 
Noordwijk en gemiddeld in Holland Rijnland. Het gebruik is vanaf begin 
2016 afgenomen.  

2.3 Verwijzingen 

Het JGT begeleidt jeugdigen zelf, maar kan ook verwijzen naar specialistische jeugdhulp. In 

figuur 2.2 is te zien wat het percentage verwijzingen door het JGT per hulpvorm is.  

Figuur 2.2 Verwijzingen door het JGT naar type jeugdhulp, h1-2018, percentage 

  

bron: JGT’s Holland Rijnland, TWO Holland Rijnland 

Ongeveer de helft van de verwijzingen van het JGT is naar de GGZ, zo blijkt uit figuur 2.2. 

Vanuit de GGZ bezien is het JGT niet de belangrijkste verwijzer. Dat is de huisarts (zie para-

graaf 3.5). De andere helft van JGT-verwijzingen zijn naar trajecten ambulante begeleiding, 

jeugd- en opvoedhulp en (L)VB. Voor deze hulpvormen is het JGT wel de belangrijkste ver-

wijzer.  

Signaal:  Het JGT is de grootste verwijzer naar trajecten ambulante begeleiding, 
jeugd- en opvoedhulp en (L)VB.   
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3 Gebruik van specialistische ambulante 

jeugdhulp 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we het gebruik van specialistische ambulante jeugdhulp. Speci-

alistische ambulante jeugdhulp is jeugdhulp zonder 24-uursverblijf. Specialistische ambu-

lante jeugdhulp kan worden onderscheiden in de volgende hulpvormen: 

• ambulante begeleiding 

• ambulante jeugd- en opvoedhulp 

• ambulante GGZ 

• hulp bij ernstige enkelvoudige dyslexie 

• ambulante hulp voor jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking ((L)VB) 

In paragraaf 3.2 gaan we in op het totale gebruik van specialistische ambulante jeugdhulp. 

De paragrafen 3.3 tot en met 3.7 beschrijven het gebruik van de afzonderlijke vormen van 

specialistische ambulante jeugdhulp. In elk van deze paragrafen wordt een toelichting ge-

geven op wat de betreffende hulpvorm inhoudt. 

3.2 Specialistische ambulante begeleiding totaal  

3.2.1 Ontwikkeling van het aantal cliënten en trajecten 

In het eerste halfjaar van 2018 zijn er in Oegstgeest ongeveer 430 jeugdigen met specialisti-

sche ambulante jeugdhulp (bron: TWO Holland Rijnland). Per 1.000 jeugdigen is dat 82 cli-

enten. Figuur 3.1 geeft de ontwikkeling van het aantal jeugdigen met specialistische ambu-

lante jeugdhulp weer per 1.000 jeugdigen. 

Figuur 3.1 Ontwikkeling van het aantal jeugdigen met specialistische ambulante 
  jeugdhulp per 1.000 jeugdigen (0-17 jaar) 

 
*benchmarkgemeenten: Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten 

bron: CBS Statline (h1-2018 betreft voorlopige cijfers), TWO Holland Rijnland 
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In Oegstgeest zijn er per 1.000 jeugdigen iets meer jeugdigen met specialistische ambulante 

hulp dan in de benchmarkgemeenten (Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorscho-

ten), maar veel meer dan Holland Rijnland (figuur 3.1). De daling in het eerste halfjaar van 

2018 is waarschijnlijk het gevolg van een achterblijvende registratie.   

Jeugdigen kunnen in een verslagperiode van meerdere specialistische ambulante jeugd-

hulptrajecten gebruik maken. Het aantal specialistische ambulante jeugdhulptrajecten is 

daarom groter dan het aantal cliënten. In het eerste halfjaar van 2018 zijn er in Oegstgeest 

circa 470 trajecten specialistische ambulante jeugdhulp (bron: TWO Holland Rijnland). Per 

1.000 jeugdigen is dat 89 trajecten. Het aantal trajecten per 1.000 jeugdigen is in Oegst-

geest, evenals het aantal cliënten, hoger dan in de benchmarkgemeenten (figuur 3.2). 

Figuur 3.2 Ontwikkeling van het aantal specialistische ambulante jeugdhulptrajecten 
per 1.000 jeugdigen (0-17 jaar)                  

 
*benchmarkgemeenten: Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten 

bron: CBS Statline (h1-2018 betreft voorlopige cijfers), TWO Holland Rijnland 

Signaal:  In Oegstgeest wordt verhoudingsgewijs meer gebruik van specialistische 

ambulante hulp dan in de benchmarkgemeenten (Castricum, Noordwijk, 

Ouder-Amstel en Voorschoten). Dit komt sterker tot uitdrukking in het re-

latieve aantal trajecten, dan in het relatieve aantal cliënten. 

3.2.2 Verwijzingen  

Anders dan voor JGT-hulp het geval is, is voor specialistische ambulante jeugdhulp een ver-

wijzing nodig.7 Verwijzingen kunnen worden gedaan door een gecertificeerde instelling, het 

JGT (gemeentelijk toegang), de huisarts en een medisch specialist. Figuur 3.3 laat het aan-

deel trajecten zien van de verschillende verwijzers.   

  

                                                      

7 Uitzondering hierop is hulp in crisissituaties. 
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Figuur 3.3 Aandeel van verwijzers naar trajecten specialistische ambulante jeugd-

hulp, 2017, percentage 

  
*benchmarkgemeenten: Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten 

bron: CBS Statline 

Verhoudingsgewijs wordt in 2017 in Oegstgeest en de benchmarkgemeenten vaker door de 

huisarts naar specialistische ambulante jeugdhulp verwezen dan in Holland Rijnland en Ne-

derland. Daarentegen zijn er in Oegstgeest en de benchmarkgemeenten minder verwijzin-

gen door gecertificeerde instellingen8.  

Figuur 3.4 geeft de ontwikkeling van het aantal verwijzingen naar specialistische ambulante 

jeugdhulp naar type verwijzer weer.  

Figuur 3.4 Ontwikkeling van het aantal verwijzingen naar specialistisch ambulante 

jeugdhulptrajecten in Oegstgeest, absoluut 

  

bron: CBS Statline, h1-2018 betreft voorlopige cijfers 

                                                      

8 Dit zijn instellingen die de kinderbeschermingsmaatregelen uitvoeren.  
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Uit figuur 3.4 blijkt dat het aantal verwijzingen door huisartsen en medisch specialisten tot 

het eerste halfjaar van 2017 in Oegstgeest toeneemt, om vervolgens te stabiliseren en van-

af het tweede halfjaar van 2017 te dalen.   

Signaal:  De meeste verwijzingen naar specialistische ambulante jeugdhulp vinden 

plaats door de huisarts. Dit komt doordat ambulante GGZ-trajecten van 

alle vormen van jeugdhulp het grootste aandeel heeft. De meeste verwij-

zingen naar ambulante GGZ-trajecten worden door de huisarts gedaan.  

In de volgende paragrafen wordt voor het eerste halfjaar van 2018 nader ingegaan op de 

kosten en het gebruik per vorm van specialistische ambulante jeugdhulp.  

3.3 Ambulante begeleiding 

3.3.1 Inleiding 

Bij ambulante begeleiding gaat het doorgaans om begeleiding van jeugdigen met autisme, 

ADHD of andere psychosociale problemen. Ambulante begeleiding bestaat voornamelijk uit 

het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor het functioneren in het dagelijks leven, 

bijvoorbeeld in de vorm van coaching. Conform de indeling van de TWO gaat het hier alleen 

om ambulante begeleiding die wordt gedaan door aanbieders die gespecialiseerd zijn in de-

ze vorm van hulp. Begeleiding door aanbieders jeugd- en opvoedhulp of door aanbieders 

(L)VB worden in de volgende paragrafen besproken. 

3.3.2 Kosten  

In deze paragraaf worden de (relatieve) kosten voor ambulante begeleiding in beeld ge-

bracht. Tabel 3.1 geeft het aantal jeugdigen met ambulante begeleiding weer, absoluut en 

als aandeel van het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp. Ook is in de tabel opgenomen 

hoe groot het aandeel van de kosten voor ambulante begeleiding is ten opzichte van de to-

tale kosten van jeugdhulp.  

Tabel 3.1 Aantal jeugdigen met ambulante begeleiding en het aandeel van de kos-

ten van ambulante begeleiding, h1-2018 

 aantal jeugdigen percentage van het to-

taal aantal jeugdigen 

met jeugdhulp 

percentage van de 

kosten van jeugd-

hulp 

Oegstgeest 40 9,0% 14% 

Noordwijk 27 6,5% 6% 

Holland Rijnland 625 9,2% 10% 

bron: TWO Holland Rijnland 

Uit tabel 3.1. blijkt dat het aantal jeugdigen met ambulante begeleiding in Oegstgeest hoger 

is dan in Noordwijk en vergelijkbaar met het gemiddelde in Holland Rijnland. De kosten zijn 

in Oegstgeest echter substantieel hoger. Dit impliceert hogere kosten per cliënt. In Oegst-
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geest betreft 14% van de kosten van jeugdhulp ambulante begeleiding, terwijl het 9% be-

treft van het aantal jeugdigen met jeugdhulp.  

Signaal: Ambulante begeleiding vormt in Oegstgeest 14% van de kosten van 

jeugdhulp, terwijl het 9% van de cliënten betreft. Het aandeel ambulante 

begeleiding, afgemeten aan het aantal cliënten, is in Oegstgeest iets hoger 

dan in de benchmarkgemeente Noordwijk en vergelijkbaar met Holland 

Rijnland. De gemiddelde kosten per cliënt zijn aanzienlijk hoger. 

In figuur 3.5 worden per aanbieder het aandeel cliënten en het aandeel van de kosten ge-

presenteerd.  

Figuur 3.5 Aandeel kosten en cliënten van ambulante begeleiding per aanbieder, h1-

2018, percentage 

bron: TWO Holland Rijnland 

Uit figuur 3.5 blijkt dat de gemiddelde kosten per cliënt per aanbieder verschillen. Hierbij 

doen we geen uitspraak over de inhoud van de trajecten per aanbieder, maar constateren 

slechts verschillen in de gemiddelde kosten per cliënt. 

Signaal: De gemiddelde kosten per cliënt verschillen per aanbieder. 

We hebben een nadere analyse uitgevoerd naar de verklaringen voor de hogere gemiddel-
de kosten per client in Oegstgeest ten opzichte van Noordwijk en Holland Rijnland (zie tabel 
3.1). We hebben gekeken naar: 
• het aandeel van de kosten van de verschillende producten binnen ambulante begelei-

ding; 

• de gemiddelde kosten per cliënt voor ambulante begeleiding ten opzichte van de ge-

middelde kosten per cliënt voor overige jeugdhulp; 

• de omvang van ambulante jeugdhulp in uren. 

Figuur 3.6 laat zien hoe de kosten binnen ambulante begeleiding zijn verdeeld over de ver-

schillende producten.  
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Figuur 3.6 Kosten per product binnen ambulante begeleiding, percentage 

 
bron: TWO Holland Rijnland 

Binnen ambulante begeleiding heeft het grootste deel van de kosten betrekking op regulie-

re begeleiding en specialistische begeleiding. Het deel van de kosten voor reguliere bege-

leiding is in Oegstgeest relatief groter dan in Noordwijk en in Holland Rijnland. Het deel 

specialistische begeleiding is relatief kleiner. Specialistische begeleiding is in principe net zo 

duur als reguliere begeleiding. Uit figuur 3.6 blijkt dat in Oegstgeest het aandeel van de kos-

ten voor reguliere en specialistische begeleiding samen vergelijkbaar is met dat van 

Noordwijk en Holland Rijnland. De verhouding tussen de aandelen kosten per product is 

dus geen verklaring voor de hogere kosten van ambulante begeleiding in Oegstgeest.   

Jeugdigen met ambulante begeleiding maken vaak ook van andere vormen van jeugdhulp 

gebruik (zie ook paragraaf 3.2.4). Figuur 3.7 maakt duidelijk hoe de gemiddelde kosten van 

ambulante begeleiding per cliënt in Oegstgeest zich, in vergelijking met Noordwijk en Hol-

land Rijnland, verhouden tot:  

• de kosten van andere vormen van jeugdhulp waarvan jeugdigen met ambulante bege-

leiding gebruik maken; 

• totale gemiddelde kosten per cliënt met ambulante begeleiding.  
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Figuur 3.7 Gemiddelde gefactureerde kosten voor ambulante begeleiding, kosten 
van andere gebruikte vormen van jeugdhulp en totale gefactureerde kos-
ten jeugdhulp per cliënt met ambulante begeleiding, h1-2018, euro’s 

bron: TWO Holland Rijnland 

De gemiddelde kosten per cliënt voor ambulante begeleiding bedragen in Oegstgeest circa 

€ 5.700 en in Noordwijk en Holland Rijnland respectievelijk € 3.100 en € 4.400. Dit zijn 

aanmerkelijke verschillen. Er zijn daarentegen tussen Oegstgeest, Noordwijk en Holland 

Rijnland geen opvallende verschillen in de gemiddelde kosten voor overige jeugdhulp per 

cliënt met ambulante begeleiding. Hieruit volgt dat de relatief hoge kosten voor ambulante 

begeleiding in Oegstgeest de kosten voor overige jeugdhulp door cliënten met ambulante 

begeleiding niet beperken. Er is dus geen sprake van verschuiving van de kosten en van ge-

bruik tussen de verschillende hulpvormen.  

In figuur 3.8 worden de gegevens over het gemiddeld aantal uur ambulante begeleiding per 

cliënt gepresenteerd. 

Figuur 3.8 Gemiddelde aantal uren ambulante begeleiding per cliënt, h1-2018, abso-
luut 

  

bron: TWO Holland Rijnland 
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In Oegstgeest krijgt een cliënt met ambulante begeleiding in het eerste halfjaar van 2018 

gemiddeld 111 uur hulp. Dit is meer dan in Holland Rijnland (89 uur) en Noordwijk (62 uur).  

Signaal:  De hogere kosten voor ambulante begeleiding worden verklaard uit het 
feit dat jeugdigen in Oegstgeest meer uren ambulante begeleiding (111) 
krijgen dan gemiddeld in Holland Rijnland (89) en Noordwijk (62). 

3.3.3 Ontwikkeling van het aantal en de spreiding van cliënten  

Figuur 3.9 geeft weer hoe het aantal jeugdigen met jeugdhulp per 1.000 jeugdigen zich in 

de periode eerste helft 2016 – eerste helft 2018 heeft ontwikkeld.  

Figuur 3.9 Ontwikkeling van het aantal jeugdigen met ambulante begeleiding per 

1.000 jeugdigen (0-17 jaar)  

 
bron: TWO Holland Rijnland 

Uit figuur 3.9 blijkt dat het aantal jeugdigen met ambulante begeleiding in Oegstgeest ten 

opzichte van 2016 is toegenomen, terwijl het in Holland Rijnland stabiel bleef en in Noord-

wijk is afgenomen.  

Signaal:  Het aantal cliënten ambulante begeleiding is ten opzichte van de eerste 

helft 2016 verdubbeld. 

Figuur 3.10 biedt inzicht in de spreiding van het aantal jeugdigen met ambulante begelei-

ding. Figuur 3.10.a geeft per buurt het percentage van het totaal aantal jeugdigen met am-

bulante begeleiding in Oegstgeest, figuur 3.10.b het aantal per 100 huishoudens met kin-

deren.  
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Figuur 3.10.a Aandeel jeugdigen met am-

bulante begeleiding per buurt ten opzich-

te van het totaal, h1-2018 

Figuur 3.10.b Aantal jeugdigen met ambu-

lante begeleiding per buurt en per 100 

huishoudens met kinderen, h1-2018 

 
bron: TWO Holland Rijnland 

Jeugdigen met ambulante begeleiding wonen verspreid in de gemeente. 

Signaal: Een groot deel van de jeugdigen met ambulante begeleiding woont aan de 

oostkant van Oegstgeest. 

3.3.4 Samenloop van ambulante begeleiding met andere vormen van 
jeugdhulp 

Jeugdigen met ambulante begeleiding krijgen vaak ook een andere vorm van specialistische 

ambulante jeugdhulp. Van de jeugdigen met ambulante begeleiding in Oegstgeest krijgt 

33% geen andere vorm van specialistische jeugdhulp (figuur 3.11).  

Figuur 3.11 Percentage jeugdigen met ambulante begeleiding dat ook een ander type 

specialistische jeugdhulp ontvangt, h1-2018 

 
bron: TWO Holland Rijnland 
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Signaal: 60% van de cliënten ambulante begeleiding volgt in dezelfde verslagperi-

ode ook een GGZ-traject. 

Figuur 3.12 betreft de cliënten met ambulante begeleiding die ook een traject hebben bij 

een GGZ-instelling of bij een vrijgevestigde GGZ-aanbieder.  

Figuur 3.12 Cliënten met ambulante begeleiding die eveneens een traject van een 

GGZ-instelling of een GGZ-vrijgevestigde hebben per aanbieder, h1-2018 

 
gebruikte afkortingen: AB = ambulante begeleiding, GGZ_I = GGZ-instelling en GGZ_V = GGZ-vrijgevestigde  

bron: TWO Holland Rijnland 

Uit figuur 3.12 kan worden afgeleid dat sommige aanbieders cliënten hebben bij zeven ver-

schillende GGZ-aanbieders. 

Signaal: De GGZ-trajecten zijn versnipperd over een groot aantal aanbieders. 

3.3.5 Verwijzingen  

Tabel 3.2 geeft voor heel Oegstgeest het aandeel verwijzingen naar ambulante begeleiding 

per verwijzer weer. Het gaat hierbij alleen om nieuwe cliënten in het eerste halfjaar van 

2018.  
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Tabel 3.2  Aantal verwijzingen nieuwe cliënten ambulante begeleiding per verwijzer, 

h1-2018, percentage 

 Oegstgeest Holland Rijnland 

JGT 67% 62% 

huisarts 5% 5% 

GI 14% 12% 

medisch specialist 10% 4% 

geen verwijzer  of onbekend 14% 15% 

bron: TWO Holland Rijnland 

In heel Oegstgeest is twee derde van de nieuwe trajecten ambulante begeleiding verwezen 

door het JGT. In vergelijking met Holland Rijnland is er nauwelijks verschil. Het aantal ge-

starte trajecten in een halfjaar is vrij klein, waardoor er kans is op toevalsbevindingen. 

3.4 Ambulante jeugd- en opvoedhulp  

3.4.1 Inleiding 

Ambulante jeugd- en opvoedhulp heeft betrekking op ondersteuning bij de opvoeding, bij-

voorbeeld omdat het kind thuis onhandelbaar is of omdat het niet goed gaat op school. De 

hulp kan bestaan uit een begeleidingstraject, een behandeltraject of dagopvang. Naast hulp 

aan de jeugdige is ondersteuning van de ouders bij de ontwikkeling van hun opvoedings-

vaardigheden mogelijk.  

3.4.2 Kosten 

In deze paragraaf worden de (relatieve) kosten voor ambulante jeugd- en opvoedhulp in 

beeld gebracht. Tabel 3.3 geeft het aantal jeugdigen met ambulante jeugd- en opvoedhulp 

weer, absoluut en als aandeel van het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp. Ook is opge-

nomen hoe groot het aandeel van de kosten voor ambulante jeugd- en opvoedhulp is ten 

opzichte van de totale kosten van jeugdhulp.  

  



 

25 

Gebruik van jeugdhulp in Oegstgeest – Tympaan – info@tympaan.nl 

 

Tabel 3.3 Aantal jeugdigen met en aandeel van de kosten van ambulante jeugd- en 

opvoedhulp, h1-2018 

 aantal jeugdigen percentage van het to-

taal aantal jeugdigen 

met jeugdhulp 

percentage van de 

totale kosten van 

jeugdhulp 

Oegstgeest 65 15% 20% 

Noordwijk 38 9% 11% 

Holland Rijnland 1.008 15% 15% 

bron: TWO Holland Rijnland 

In vergelijking met Noordwijk is het aandeel jeugdigen met ambulante jeugd- en opvoed-

hulp relatief groot. Het gaat om 15% van alle jeugdigen met jeugdhulp. Verder zijn in verge-

lijking met Noordwijk en Holland Rijnland de kosten in Oegstgeest aanzienlijk hoger dan je 

op grond van het aantal cliënten zou verwachten. Uit tabel 3.3. kan worden opgemaakt dat 

de kosten per cliënt in Oegstgeest aanzienlijk hoger zijn dan In Noordwijk en Holland Rijn-

land. 

In figuur 3.13 worden per aanbieder het aandeel cliënten en het aandeel van de kosten ge-

presenteerd.  

Figuur 3.13 Aandeel kosten en cliënten per aanbieder, h1-2018, percentage 

bron: TWO Holland Rijnland 

Uit figuur 3.13 blijkt dat de gemiddelde kosten per cliënt per aanbieder verschillen. De aan-

bieders met relatief hoge kosten per cliënt, hebben echter een klein aantal cliënten. Er is 

niet gekeken naar de (inhoud van de) geboden zorg. 
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We hebben een nadere analyse uitgevoerd naar de verklaringen voor de hogere gemiddel-
de kosten per client in Oegstgeest ten opzichte van Noordwijk en Holland Rijnland (tabel 
3.3). We hebben gekeken naar: 
• het aandeel van de kosten van de verschillende producten binnen ambulante jeugd- en 

opvoedhulp; 

• de gemiddelde kosten per cliënt voor ambulante jeugd- en opvoedhulp ten opzichte 

van de gemiddelde kosten per cliënt voor overige jeugdhulp. 

Figuur 3.14 laat zien hoe de kosten verdeeld zijn over de verschillende producten binnen 

ambulante jeugd- en opvoedhulp.  

Figuur 3.14 Kosten per product binnen ambulante jeugd- en opvoedhulp, percentage 

 
bron: TWO Holland Rijnland 

Uit figuur 3.14 blijkt dat in Oegstgeest de kosten voor specialistische begeleiding hoger zijn 

dan in Noordwijk en gemiddeld in Holland Rijnland. 

Jeugdigen met jeugd- en opvoedhulp maken vaak ook van andere vormen van jeugdhulp 

gebruik. Figuur 3.15 laat zien hoe de gemiddelde kosten van ambulante jeugd- en opvoed-

hulp in Oegstgeest per cliënt zich, in vergelijking met Noordwijk en Holland Rijnland, ver-

houden tot: 

• de kosten van andere vormen van jeugdhulp waarvan jeugdigen met ambulante jeugd- 

en opvoedhulp gebruik maken; 

• totale gemiddelde kosten per cliënt met ambulante jeugd- en opvoedhulp.  
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Figuur 3.15 Gefactureerde kosten voor ambulante jeugd- en opvoedhulp, kosten van 
andere gebruikte vormen van jeugdhulp en totale gefactureerde kosten 
jeugdhulp gemiddeld per cliënt met ambulante jeugd- en opvoedhulp,  h1-
2018, euro’s 

bron: TWO Holland Rijnland 

De gemiddelde kosten per cliënt voor ambulante jeugd- en opvoedhulp bedragen in Oegst-

geest circa € 5.000 en in Noordwijk en Holland Rijnland respectievelijk € 4.150 en € 4.000. 

Er zijn in Oegstgeest, in vergelijking met Noordwijk en Holland Rijnland, ook hogere gemid-

delde kosten voor overige jeugdhulp per cliënt met ambulante jeugd- en opvoedhulp. Hier-

uit volgt dat de relatief hoge kosten voor ambulante jeugd- en opvoedhulp in Oegstgeest de 

kosten voor overige jeugdhulp door cliënten met ambulante jeugd- en opvoedhulp niet be-

perken. Uit figuur 3.16 blijkt zelfs het tegendeel. 

Het is mogelijk dat in Oegstgeest jeugdigen met zwaardere problematiek dankzij ambulante 

jeugd- en opvoedhulp, in combinatie met andere vormen van jeugdhulp (bijvoorbeeld een 

jeugdbeschermingsmaatregel), langer thuis kunnen blijven dan jeugdigen in andere ge-

meenten van Holland Rijnland. Er zijn in Oegstgeest verhoudingsgewijs namelijk minder 

jeugdigen met verblijf. Ook blijkt uit een analyse van de cijfers dat bij de cliënten van 4-11 

jaar de kosten voor hulp van gecertificeerde instellingen een groot deel uitmaken van de 

totale kosten. Dit betreft in alle gevallen cliënten met een maatregel, die geen vorm van 

verblijf hadden in die periode.  

3.4.3 Ontwikkeling van het aantal en de spreiding van cliënten 

Figuur 3.16 geeft de ontwikkeling van het aantal jeugdigen met ambulante jeugd- en op-

voedhulp weer per 1.000 jeugdigen. 
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Figuur 3.16 Ontwikkeling van het aantal jeugdigen met ambulante jeugd- en opvoed-

hulp per 1.000 jeugdigen (0-17 jaar) 

 
bron: TWO Holland Rijnland 

Signaal:  Het aandeel jeugdigen met jeugd- en opvoedhulp is in Oegstgeest hoger 

dan in Noordwijk. Er is in Oegstgeest een ook stijging te zien van het aan-

tal jeugdigen met jeugd- en opvoedhulp. 

Figuur 3.17 biedt inzicht in de spreiding van het aantal jeugdigen met ambulante jeugd- en 

opvoedhulp in percentages van het totaal (figuur 3.17.a) en per 100 huishoudens met kin-

deren (figuur 3.17.b).  

3.17.a Aandeel jeugdigen met ambulante 

jeugd- en opvoedhulp per buurt ten op-

zichte van het totaal, h1-2018 

 3.17.b Aantal jeugdigen met ambulante 

jeugd- en opvoedhulp per buurt en per 

100 huishoudens met kinderen, h1-2018 

 
bron: TWO Holland Rijnland 

In Haaswijk-Oost woont het grootste aandeel jeugdigen met ambulante jeugd- en opvoed-

hulp van alle jeugdigen met jeugd- en opvoedhulp in Oegstgeest.  

Signaal:  Een groot deel van de jeugdigen met ambulante jeugd- en opvoedhulp 

woont in Haaswijk-Oost. 
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3.4.4 Samenloop van ambulante jeugd- en opvoedhulp met andere vor-
men van jeugdhulp 

Jeugdigen met ambulante jeugd- en opvoedhulp krijgen soms ook een andere vorm van 

specialistische ambulante jeugdhulp. Figuur 3.19 toont de percentages cliënten met ambu-

lante jeugd- en opvoedhulp met ook een andere vorm van specialistische ambulante hulp.  

Figuur 3.18 Aantal jeugdigen dat naast ambulante jeugd- en opvoedhulp ook een an-

dere vorm van specialistische jeugdhulp zonder verblijf ontvangt, h1-2018, 

percentage 

 
bron: TWO Holland Rijnland 

Uit figuur 3.18 blijkt dat van de jeugdigen met ambulante jeugdhulp in Oegstgeest ongeveer 

70% geen andere vorm van specialistische jeugdhulp ontvangt. Bijna 30% van de cliënten 

volgt in h1-2018 ook een traject bij een GGZ-aanbieder.   

Figuur 3.19 geeft de cliënten weer met jeugd- en opvoedhulp die ook een traject hebben 

van een GGZ-instelling of een vrijgevestigde GGZ-aanbieder.  
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Figuur 3.19 Cliënten met jeugd- en opvoedhulp die eveneens een traject van een GGZ-

instelling of een GGZ-vrijgevestigde hebben naar aanbieder, h1-2018 

      
gebruikte afkortingen: JO = jeugd- en opvoedhulp, GGZ_I = GGZ-instelling en GGZ_V = GGZ-vrijgevestigde 

bron: TWO Holland Rijnland 

3.4.5 Verwijzingen 

Tabel 3.4 laat voor heel Oegstgeest het aandeel verwijzingen naar ambulante jeugd- en op-

voedhulp per verwijzer zien. Het gaat hierbij alleen om nieuwe cliënten in het eerste half-

jaar van 2018.  

Tabel 3.4 Aantal verwijzingen nieuwe cliënten ambulante jeugd- en opvoedhulp per 

verwijzer, h1-2018, percentage 

 Oegstgeest Holland Rijnland 

JGT 90% 69% 

huisarts 0% 3% 

GI/rechter 12% 17% 

medisch specialist 0% 1% 

geen verwijzer of onbekend 16% 9% 

bron: TWO Holland Rijnland 
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Verreweg de meeste verwijzingen worden gedaan door het JGT. Dit is ook in Holland Rijn-

land het geval.  

3.5 Ambulante GGZ 

3.5.1 Inleiding 

Ambulante GGZ wordt geboden aan jeugdigen die door psychische klachten of psychiatri-

sche problematiek ernstige problemen hebben thuis, op school of met vriendjes. Naast 

kortdurende trajecten, kan het hierbij ook gaan om langdurige en gespecialiseerde GGZ. 

Langdurige en gespecialiseerde GGZ betreft bijvoorbeeld forensische psychiatrie (De Waag 

en De Bascule) of psychische hulp voor jeugdigen met bijzondere ziekten of syndromen 

(Ambulatorium). 

3.5.2 Kosten 

In deze paragraaf worden de (relatieve) kosten voor ambulante GGZ gepresenteerd. Tabel 

3.5 geeft het aantal jeugdigen met ambulante GGZ weer, absoluut en als aandeel van het 

totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp. Ook is in tabel 3.5 opgenomen hoe groot het aan-

deel van de kosten voor ambulante GGZ is ten opzichte van de totale kosten van jeugdhulp.  

Tabel 3.5 Aantal jeugdigen met en aandeel van de kosten van ambulante GGZ-

trajecten, h1-2018 

 aantal jeugdigen percentage van het to-

taal aantal jeugdigen 

met jeugdhulp 

percentage van de 

totale kosten van 

jeugdhulp 

Oegstgeest 322 73 32% 

Noordwijk 300 72 34% 

Holland Rijnland 4.492 66 30% 

bron: TWO Holland Rijnland 

Het grootste aandeel van de jeugdigen met jeugdhulp heeft een GGZ-traject, namelijk 73%. 

Het aandeel van de kosten is echter slechts zo'n 30%, zo blijkt uit tabel 3.3. 

Signaal:   Het grootste aandeel van de jeugdigen met jeugdhulp heeft een GGZ-

traject, namelijk 73%. Het aandeel van de kosten is in verhouding klein. 

In figuur 3.20 worden per aanbieder het aandeel cliënten en het aandeel van de kosten ge-

presenteerd.  
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Figuur 3.20 Aandeel kosten en cliënten per aanbieder GGZ*(vrijgevestigde praktijken 

samengenomen als één aanbieder) , h1-2018, percentage 

 

*Alleen instellingen met minimaal 1% van de kosten zijn opgenomen.  

bron: TWO Holland Rijnland 

Over het algemeen zijn ambulante GGZ-trajecten niet kostbaar in vergelijking met andere 

vormen van jeugdhulp. Vrijgevestigden hebben zo'n 50% van de cliënten en 16% van de 

kosten. Voor gespecialiseerde aanbieders geldt dat hun aandeel kosten groter is dan hun 

aandeel cliënten, zo blijkt uit figuur 3.22.  

3.5.3 Ontwikkeling van het aantal en de spreiding van cliënten 

In het eerste halfjaar van 2017 zijn er in Oegstgeest 355 jeugdigen met een ambulant GGZ-

traject, in het eerste halfjaar van 2018 zijn dit er 322. Figuur 3.21 geeft het aantal jeugdigen 

met een GGZ traject weer per 1.000 jeugdigen. Hieruit blijkt dat ook in relatieve zin sprake 

is van een daling van aantal jeugdigen met een GGZ-traject in Oegstgeest. 
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Figuur 3.21 Aantal jeugdigen met een GGZ-traject per 1.000 jeugdigen (0-17 jaar) 

 
bron: TWO Holland Rijnland 

Figuur 3.22 geeft de spreiding van het aantal jeugdigen met een ambulant GGZ-traject per 

buurt weer, in absolute aantallen (figuur 3.22.a) en relatief per 100 huishoudens met kin-

deren (figuur 3.22.b).  

3.22.a Aandeel jeugdigen met ambulante 

GGZ per buurt ten opzichte van het totaal, 

h1-2018 

 3.22.b Aantal jeugdigen met ambulante 

GGZ  per buurt en per 100 huishoudens 

met kinderen, h1-2018 

 

Noot: Indien jeugdigen in h1-2018 zowel een traject hadden bij een GGZ-vrijgevestigde als een GGZ-instelling, zijn ze hier twee 

keer geteld. Dit komt in Oegstgeest zeven keer voor. 

bron: TWO Holland Rijnland 

Signaal:  Een groot deel van de jeugdigen met ambulante jeugd- en opvoedhulp 

woont in de buurt Oranje Nassau. 

3.5.4 Samenloop van ambulante GGZ met andere vormen van jeugdhulp 

Figuur 3.23 laat zien wat het percentage cliënten met ambulante GGZ is dat ook een andere 

vorm van specialistische ambulante hulp krijgt.  
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Figuur 3.23 Aandeel jeugdigen dat naast een GGZ-traject ook een andere vorm van 

specialistische jeugdhulp heeft, h1-2018, percentage 

 
bron: TWO Holland Rijnland 

Het aandeel jeugdigen dat naast een GGZ-traject een andere vorm van jeugdhulp heeft, is 

relatief laag, zo blijkt uit figuur 3.23.  

Signaal: De meeste jeugdigen met een GGZ-traject hebben geen andere vorm van 

specialistische jeugdhulp. 

Figuur 3.24 geeft per aanbieder de cliënten met een GGZ-traject weer die eveneens een 

traject ambulante begeleiding of een traject ambulante jeugd- en opvoedhulp hebben. 
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Figuur 3.24  Cliënten met een GGZ-traject die eveneens een traject ambulante bege-

leiding of een traject ambulante jeugd- en opvoedhulp hebben naar aan-

bieder, h1-2018 

gebruikte afkortingen: AB = ambulante begeleiding, JO = jeugd- en opvoedhulp, GGZ_I = GGZ-instelling en 
GGZ_V = GGZ-vrijgevestigde 

bron: TWO Holland Rijnland 

Het aandeel cliënten met een GGZ-traject van het totaal aantal cliënten met jeugdhulp is 

groot (namelijk 73%). Verhoudingsgewijs maken deze cliënten weinig gebruik van een an-

dere vorm van jeugdhulp (12% van de cliënten met een GGZ-traject). Het aandeel cliënten 

met andere vormen van specialistische ambulante jeugdhulp binnen het totaal aantal cliën-

ten met jeugdhulp is weliswaar klein (namelijk 27%), maar deze cliënten volgen verhou-

dingsgewijs wel vaak een traject ambulante GGZ (60% van de cliënten met ambulante bege-

leiding). Er is sprake van veel verschillende relaties tussen aanbieders, zo blijkt uit figuur 

3.24.  

3.5.5 Verwijzingen  

Tabel 3.6 geeft voor heel Oegstgeest het aandeel verwijzingen naar ambulante GGZ per 

verwijzer weer. Het gaat hierbij alleen om nieuwe cliënten in het eerste halfjaar van 2018.  
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Tabel 3.6 Verwijzers naar nieuw gestarte cliënten ambulante GGZ in percentage van 

totaal, h1-2018 

 Oegstgeest Holland Rijnland 

JGT 
18% 14% 

huisarts 
73% 70% 

Jeugdarts 
2% 2% 

GI/rechter 
1% 2% 

Medisch specialist 
6% 7% 

Geen verwijzer  of onbekend 
6% 5% 

bron: TWO Holland Rijnland 

3.6 Hulp bij ernstige enkelvoudige dyslexie  

3.6.1 Inleiding 

Hulp bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) wordt geboden als er sprake is van ernstige 

dyslexie waarbij geen sprake is van andere stoornissen. Hulp voor dyslexie wordt in Holland 

Rijnland verwezen door scholen. 

3.6.2 Kosten 

In deze paragraaf komen de (relatieve) kosten voor EED aan bod. Tabel 3.7 geeft het aantal 

jeugdigen met hulp bij EED weer, absoluut en als aandeel van het totaal aantal jeugdigen 

met jeugdhulp. Ook is in tabel 3.7 opgenomen hoe groot het aandeel van de kosten voor 

EED is ten opzichte van de totale kosten van jeugdhulp.  

  



 

37 

Gebruik van jeugdhulp in Oegstgeest – Tympaan – info@tympaan.nl 

 

Tabel 3.7 Aantal jeugdigen met en aandeel van de kosten van hulp bij EED, h1-2018 

 aantal jeugdigen percentage van het 

totaal aantal jeugdi-

gen met jeugdhulp 

percentage van de to-

tale kosten van 

jeugdhulp 

Oegstgeest 30 7% 2% 

Noordwijk 39 9% 5% 

Holland Rijnland 617 9% 3% 

bron: TWO Holland Rijnland 

Signaal:  In Oegstgeest krijgen naar verhoudingsgewijs minder jeugdigen hulp bij 

ernstige enkelvoudige dyslexie dan in Noordwijk en Holland Rijnland. 

3.6.3 Ontwikkeling van het aantal cliënten 

Figuur 3.25 geeft de ontwikkeling van het aantal jeugdigen met hulp bij EED weer per 1.000 

jeugdigen. 

Figuur 3.25 Aantal jeugdigen met hulp bij EED per 1.000 jeugdigen (7-13 jaar) 

 

bron: TWO Holland Rijnland 

Figuur 3.25 laat zien dat het aantal jeugdigen met hulp bij EED per 1.000 jeugdigen ten op-

zichte van 2016 iets is toegenomen.  

Alle hulp bij EED in Oegstgeest is verzorgd door Onderwijsadvies. Dit is ook de grootste 

aanbieder in Holland Rijnland. 
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3.6.4 Samenloop van hulp bij EED met andere vormen van jeugdhulp 

Samenloop met andere vormen van jeugdhulp (op hetzelfde moment) is eigenlijk niet mo-

gelijk bij hulp bij EED. Dan is er namelijk geen sprake meer van een enkelvoudig probleem. 

Er waren wel vier jeugdigen met een GGZ-traject in hetzelfde halfjaar.  

3.7 Ambulante hulp voor (L)VB 

3.7.1 Inleiding 

Ambulante hulp voor (L)VB betreft begeleiding, dagbesteding en dagbehandeling aan jon-

geren met een (lichte) verstandelijke of meervoudige beperking. 

3.7.2 Kosten 

Tabel 3.8 geeft aantal jeugdigen met hulp bij EED weer, absoluut en als aandeel van het to-

taal aantal jeugdigen met jeugdhulp. Ook is in tabel 3.8 opgenomen hoe groot het aandeel 

van de kosten voor EED is ten opzichte van de totale kosten van jeugdhulp.  

Tabel 3.8 Aantal jeugdigen met en aandeel van de kosten van hulp voor (L)VB,          

h1-2018 

 aantal jeugdigen percentage van het to-

taal aantal jeugdigen 

met jeugdhulp 

percentage van de 

totale kosten van 

jeugdhulp 

Oegstgeest 8 1,8% 4% 

Noordwijk 15 3,6% 13% 

Holland Rijnland 279 4,1% 8% 

bron: TWO Holland Rijnland 

Uit tabel 3.8 blijkt dat in Oegstgeest het aandeel jeugdigen met en het aandeel van de kos-

ten voor hulp voor (L)VB klein is en lager dan in Noordwijk en in Holland Rijnland.  

De gemiddelde kosten per cliënt verschillen per aanbieder, zo blijkt uit figuur 3.26. 
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Figuur 3.26 Aandeel kosten en cliënten per aanbieder, h1-2018 

bron: TWO Holland Rijnland 

3.7.3 Ontwikkeling van het aantal cliënten 

Figuur 3.27 presenteert de ontwikkeling van het aantal jeugdigen met hulp voor (L)VB per 

1.000 jeugdigen. 

Figuur 3.27 Ontwikkeling van het aantal jeugdigen met hulp voor (L)VB per 1.000 

jeugdigen (0-17 jaar) 

 

 
bron: TWO Holland Rijnland 

In het eerste halfjaar van 2018 zijn er in Oegstgeest 8 jeugdigen met hulp voor (L)VB. Sinds 

2016 is er sprake van een (lichte) stijging van het aantal jeugdigen met hulp voor (L)VB in 

Oegstgeest, zo blijkt uit figuur 3.27. 
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Signaal: In Oegstgeest wordt verhoudingsgewijs minder gebruik gemaakt van hulp 

voor (L)VB. Ten opzichte van 2016 jeugdigen met (L)VB is het aantal iets 

toegenomen. 
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4 Jeugdhulp met verblijf 

4.1 Inleiding 

Jeugdhulp met verblijf is jeugdhulp waarbij wordt overnacht in een instelling, pleeggezin of 

gezinshuis. Dit kan permanent zijn, maar ook enkele dagen per week of enkele weken per 

jaar. Jeugdhulp met verblijf valt in verschillende hulpvormen uiteen: 

• Pleegzorg is jeugdhulp voor jeugdigen die thuis niet veilig zijn en/of voor wie jeugdhulp 

thuis niet of onvoldoende mogelijk is.  

• Jeugd- en opvoedhulp met verblijf is bedoeld voor kinderen die problemen hebben op 

het gebied van wonen, dagbesteding en vrije tijd en waarbij het de ouders en de men-

sen in de omgeving van de jeugdige niet lukt om de jeugdige goed op te voeden. Thuis 

wonen of wonen in een pleeggezin of gezinshuis is als gevolg van de ernst van de pro-

blematiek, bijvoorbeeld schulden en verslaving, niet mogelijk.  

• GGZ-verblijf is voor jeugdigen met ernstige psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld 

eetstoornissen of persoonlijkheidsstoornissen. 

• (L)VB-verblijf is zorg aan jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking of meer-

voudige beperking in combinatie met ernstige gedragsstoornissen. 

4.2 Kosten 

Tabel 4.1 geeft per vorm van jeugdhulp met verblijf het aantal jeugdigen met verblijf weer, 

absoluut en als aandeel van het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp. Ook is in tabel 4.1 

opgenomen hoe groot het aandeel van de kosten voor jeugdhulp per vorm van jeugdhulp 

met verblijf is ten opzichte van de totale kosten van jeugdhulp. De kosten van jeugdhulp 

met verblijf zijn inclusief de kosten voor andere vormen van hulp die jeugdigen van dezelf-

de aanbieder krijgen.  
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Tabel 4.1  Aantal jeugdigen met en het aandeel van de kosten van jeugdhulp met 

verblijf, h1-2018 

soort verblijf gemeente/regio aantal jeugdigen percentage van het 

totaal aantal jeugdi-

gen met jeugdhulp 

percentage van de 

totale kosten van 

jeugdhulp 

pleegzorg 

Oegstgeest 11 2,5% 3% 

Noordwijk 13 3,1% 6% 

Holland Rijnland 265 3,9% 4% 

jeugd- en op-

voedhulp 

Oegstgeest 3 0,7% 5% 

Noordwijk 5 1,2% 7% 

Holland Rijnland 163 2,4% 10% 

GGZ 

Oegstgeest 
8 

1,8% 7% 

Noordwijk 
7 

1,7% 4% 

Holland Rijnland 
88 

1,3% 4% 

(L)VB 

Oegstgeest 5 1,1 % 6% 

Noordwijk 4 1,0% 6% 

Holland Rijnland 74 1,1% 5% 

bron: TWO Holland Rijnland 

Het totale aandeel kosten voor jeugdhulp met verblijf is zo’n 21%. Het aandeel cliënten met 

verblijf is ongeveer 6% van het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp. 

Signaal:  Oegstgeest heeft weinig cliënten met verblijf, maar het aantal verblijftra-

jecten GGZ en (L)VB per 1.000 jeugdigen ligt wel iets hoger dan in Noord-

wijk en in Holland Rijnland als geheel. 

4.3 Ontwikkeling van het aantal cliënten en trajecten 

In het eerste halfjaar van 2018 zijn er circa 25 jeugdigen in Oegstgeest die gebruikmaken 

van jeugdhulp met verblijf. Figuur 4.1 en figuur 4.2  geeft de ontwikkeling van het aantal 

cliënten (figuur 4.1) en het aantal trajecten jeugdhulp met verblijf (figuur 4.2) weer per 

1.000 jeugdigen. 
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Figuur 4.1 Ontwikkeling van het aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf per 

1.000 jeugdigen (0-17 jaar) 

 

*benchmarkgemeenten: Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten 

bron: CBS Statline; h1-2018 betreft voorlopige cijfers 

Figuur 4.2 Ontwikkeling van het aantal jeugdhulptrajecten met verblijf per 1.000 

jeugdigen (0-17 jaar)  

 
*benchmarkgemeenten: Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten 

bron: CBS Statline, h1-2018 betreft voorlopige cijfers 

Er zijn in Oegstgeest verhoudingsgewijs minder cliënten jeugdhulp met verblijf per 1.000 

jeugdigen dan gemiddeld in de benchmarkgemeenten, Holland Rijnland en Nederland. Dat 

geldt ook voor het aantal trajecten. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de  

aantallen in Oegstgeest zijn klein. Dit betekent dat ze gevoelig zijn voor toevalligheden.  

Signaal: Oegstgeest heeft weinig cliënten met verblijf. Verhoudingsgewijs zijn er in 

Oegstgeest ook minder trajecten dan in Noordwijk en gemiddeld in 
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Noordwijk. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat het in 

Oegstgeest om kleine aantallen gaat.  

Figuur 4.3 tot en met figuur 4.6 geeft de ontwikkeling van het aantal jeugdigen met jeugd-

hulp met verblijf weer, uitgesplitst naar type verblijf.  

Figuur 4.3 Ontwikkeling van het aantal jeugdigen met pleegzorg per 1.000 jeugdigen 

(0-22 jaar)  

 
bron: TWO Holland Rijnland 

Figuur 4.4 Ontwikkeling van het aantal jeugdigen met verblijf jeugd- en opvoedhulp 

per 1.000 jeugdigen (0-22 jaar) 

 

bron: TWO Holland Rijnland 
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Figuur 4.5 Ontwikkeling van het aantal jeugdigen met GGZ-verblijf per 1.000 jeugdi-

gen (0-17 jaar) 

 

bron: TWO Holland Rijnland 

Figuur 4.6 Ontwikkeling van het aantal jeugdigen met hulp voor (L)VB- per 1.000 

jeugdigen (0-17 jaar) 

 

bron: TWO Holland Rijnland 

Met name de stijging van het aantal jeugdigen met verblijf voor een verstandelijke of meer-

voudige beperking kan worden verklaard door een andere manier waarop de cijfers worden 

verzameld in 2018 dan in 2017. Vooral jeugdigen die incidenteel logeerden bij instellingen 

(bijvoorbeeld respijtzorg tijdens de vakantie van ouders) werden voorheen door aanbieders 

niet altijd als jeugdhulp met verblijf geregistreerd.  
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4.4 Samenloop van jeugdhulp met verblijf met andere vormen 

van jeugdhulp 

Jeugdigen met een vorm van verblijf ontvangen bijna altijd tegelijkertijd ook andere hulp 

van dezelfde aanbieder. Bij pleegzorg komt samenloop met een andere aanbieder vaker 

voor dan bij andere vormen van jeugdhulp met verblijf.  

Figuur 4.7 geeft de cliënten met pleegzorg weer die ook een traject hebben van een aan-

bieder van ambulante begeleiding, GGZ, (L)VB of bij een aanbieder van jeugd- en opvoed-

hulp. 

Figuur 4.7  Cliënten met pleegzorg die eveneens een traject van een andere aanbie-

der van jeugdhulp hebben naar aanbieder, h1-2018 

gebruikte afkortingen: AB = ambulante begeleiding, JO = jeugd- en opvoedhulp, (L)VB = aanbieder voor mensen 
met een (licht) verstandelijke beperking, GGZ_I = GGZ-instelling en P = pleegzorg. 

bron: TWO Holland Rijnland 

4.5 Verwijzers 

Verwijzers naar jeugdhulp met verblijf zijn over algemeen JGT’s en GI’s. Exacte percentages 

zijn lastig te geven door de matige registratie bij aanbieders.  
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5 Justitieel  

5.1 Inleiding 

Justitiële jeugdhulp bestaat uit jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdbescherming 

omvat jeugdbeschermingsmaatregelen in het gedwongen kader en preventieve jeugdbe-

scherming. Bij jeugdbeschermingsmaatregelen is sprake van ernstige problemen in een ge-

zin. Een onveilige thuissituatie kan het gevolg zijn van het ontbreken van gezag, structuur 

en geborgenheid. Ook kan er sprake zijn van fysiek of verbaal geweld of van seksuele mis-

handeling. De kinderrechter kan in zulke gevallen een kinderbeschermingsmaatregel  op-

leggen. De volgende kinderbeschermingsmaatregelen zijn mogelijk: 

• een ondertoezichtstelling (ots) waarbij iemand verplicht hulp en ondersteuning bij het 

opvoeden krijgt; 

• een gezagsbeëindigende maatregel waarbij het gezag over het kind wordt verloren. 

Soms dreigt een onveilige situatie voor een jeugdige, maar kan in samenwerking met (loka-

le) professionals, ouders en het netwerk een gedwongen kinderbeschermingsmaatregel 

nog voorkomen worden. Dan is er sprake van preventieve jeugdbescherming . Deze 

is gericht op het herstel en versterking van de eigen kracht van de jeugdige en het gezin.  

Jeugdreclassering wordt opgelegd als een jongere met de politie in aanraking is geweest en 
een proces-verbaal heeft gekregen. Jeugdreclassering is een vorm van jeugdzorg waarbij de 
jongere wordt geholpen, begeleid en gecontroleerd. Het doel van jeugdreclassering is om in 
samenwerking met de ouder(s) of het netwerk, het gedrag van de jongere te veranderen en 
recidive te voorkomen. Jeugdreclassering wordt opgelegd aan jongeren van 12-17 jaar.  

5.2 Kosten 

Tabel 5.1 geeft het aantal jeugdigen met justitiële hulp weer, zowel absoluut en als aandeel 

van het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp. Ook is in tabel 5.1 opgenomen hoe groot 

het aandeel van de kosten voor justitiële jeugdhulp is.  

Tabel 5.1 Aantal jeugdigen met en aandeel van de kosten van jeugdhulp justitieel, 

h1-2018 

 aantal jeugdigen percentage van het to-

taal aantal jeugdigen 

met jeugdhulp 

percentage van de 

totale kosten van 

jeugdhulp 

Oegstgeest 37 8% 7% 

Noordwijk 37 9% 9% 

Holland Rijnland* 708 10% 11% 

*Cijfers voor Holland Rijnland zijn Inclusief gesloten plaatsingen.  

bron: TWO Holland Rijnland 
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Uit tabel 5.1 blijkt dat het gebruik en het aandeel van de kosten van justitiële jeugdhulp in 

Oegstgeest lager is dan in Noordwijk.  

5.3 Ontwikkeling van het aantal cliënten 

5.3.1 Justitieel totaal 

Figuur 5.1 presenteert de ontwikkeling van het gebruik van justitiële jeugdhulp per 1.000 

jeugdigen. 

Figuur 5.1 Ontwikkeling van het aantal jeugdigen met justitiële jeugdhulp per 1.000 

jeugdigen (0-17 jaar) 

 

bron: TWO Holland Rijnland 

Na het eerste halfjaar van 2017 neemt het relatieve gebruik van justitiële jeugdhulp toe in 

Oegstgeest, terwijl in Noordwijk en Holland Rijnland sprake is van een daling.  

Figuur 5.1 laat zien het groot het aandeel cliënten en het aandeel van de kosten per aan-

bieder is. 
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Figuur 5.2 Aandeel kosten en cliënten per aanbieder, h1-2018, percentage 

 
bron: TWO Holland Rijnland 

Uit figuur 5.2 blijkt bij alle aanbieders het aandeel van de kosten in verhouding is tot het 

aantal cliënten. 

5.3.2 Jeugdbescherming 

Preventieve jeugdbescherming 

In de eerste helft van 2018 maken 9 jeugdigen in Oegstgeest gebruik van preventieve 

jeugdbescherming. Figuur 5.3 laat de ontwikkeling van het gebruik van preventieve jeugd-

bescherming per 1.000 jeugdigen zien.  

Figuur 5.3 Ontwikkeling van het aantal jeugdigen met preventieve jeugdbescherming 

per 1.000 jeugdigen (0-17 jaar) 

 
bron: TWO Holland Rijnland 
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Het gebruik van preventieve jeugdhulp fluctueert. Hierbij moet de kanttekening worden 

geplaatst dat het om kleine aantallen gaat. Dit betekent ook dat ze gevoelig zijn voor toe-

valligheden. 

Jeugdbeschermingsmaatregelen 

In de eerste helft van 2018 is aan 37 jeugdigen een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd. 

Figuur 5.4 geeft de ontwikkeling van het aantal jeugdigen met een jeugdbeschermings-

maatregel per 1.000 jeugdigen weer.  

Figuur 5.4 Ontwikkeling van het aantal jeugdigen met jeugdbeschermingsmaatrege-

len per 1.000 jeugdigen (0-17 jaar) 

 
bron: TWO Holland Rijnland 

In Oegstgeest zijn er verhoudingsgewijs minder jeugdigen waaraan een jeugdbescher-

mingsmaatregel is opgelegd dan in Noordwijk en gemiddeld in Holland Rijnland het geval is.  

Signaal: Aan jeugdigen in Oegstgeest wordt verhoudingsgewijs iets minder vaak 

een jeugdbeschermingsmaatregel in het gedwongen kader opgelegd. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het om kleine aantallen gaat. 

5.3.3 Jeugdreclassering 

In het eerste halfjaar van 2018 is aan 3 jeugdigen in Oegstgeest jeugdreclassering opgelegd. 

Gemiddeld is dat 1,6 per 1.000 jeugdigen (12-17 jaar). Verhoudingsgewijs wordt aan jeugdi-

gen in Oegstgeest minder vaak jeugdreclassering opgelegd dan in Noordwijk en gemiddeld 

in Holland Rijnland (respectievelijk 3,5 en 4,0 jeugdigen met jeugdreclassering per 1.000 

jeugdigen). 

Signaal: Aan jeugdigen in Oegstgeest wordt verhoudingsgewijs minder vaak jeugd-
reclassering opgelegd. Hierbij moet worden opgemerkt dat het om kleine 
aantallen gaat.   
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6 Factoren van invloed op het gebruik van 

jeugdhulp 

6.1 Gebruik en kosten andere vormen van zorg 

Wanneer een kind vanwege een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of 

vanwege een lichamelijke ziekte blijvend (levenslang) zorg nodig heeft met permanent toe-

zicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid, dan heeft het recht op zorg uit de Wet langdu-

rige zorg (Wlz).  

Figuur 6.1 laat zien hoeveel jeugdigen een indicatie hebben voor zorg uit de Wlz. In Oegst-

geest zijn er in 2016 geen kinderen met een indicatie.  

Figuur 6.1 Aantal indicaties voor Wlz per 1.000 jeugdigen (0-17 jaar) 

 
*benchmarkgemeenten: Noordwijk en Voorschoten 

bron: Zorglandschap; Vektis 

Er zijn in Oegstgeest minder jeugdigen met een indicatie voor Wlz. Mogelijk leidt minder 

gebruik van zorg uit de Wlz in Oegstgeest tot meer gebruik van jeugdhulp. 

Signaal: Er zijn in Oegstgeest minder jeugdigen met recht op zorg uit de Wlz dan in 

de benchmarkgemeenten en in Holland Rijnland. 

Het feitelijk gebruik van Wlz-zorg, uitgedrukt in kosten per jeugdige, ligt in 2016 Oegstgeest 

lager, zowel in vergelijking met de benchmarkgemeenten (Noordwijk en Voorschoten) als in 

Holland Rijnland. In Oegstgeest bedragen de kosten gemiddeld € 130 per jeugdige (0-17 

jaar), in de benchmarkgemeenten en Holland Rijnland respectievelijk € 222 en € 183. 

In figuur 6.2 is weergegeven wat de kosten per 1.000 jeugdigen zijn voor huisartsenzorg, 

medisch-specialistische zorg (bijvoorbeeld zorg verleend door een internist of een cardio-

loog) en paramedische zorg (bijvoorbeeld logopedie en fysiotherapie). Deze vormen van 

zorg worden bekostigd uit de Zorgverzekeringswet.  
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Figuur 6.2 Kosten Zorgverzekeringswet per jeugdige (0-19 jaar), 2016, euro’s 

 
*benchmarkgemeenten: Noordwijk en Voorschoten 

bron: Zorglandschap; Vektis 

De kosten voor gebruik van huisartsenzorg zijn in Oegstgeest per jeugdige lager, maar voor 

medisch-specialistische zorg en paramedische zorg hoger dan in Noordwijk en gemiddeld in 

Holland Rijnland, zo blijkt uit figuur 6.2. 

Figuur 6.3 geeft de ontwikkeling van kosten voor zorg uit de Zorgverzekeringswet weer.  

Figuur 6.3 Ontwikkeling van de kosten per jeugdige per zorgsoort uit de Zorgverze-

keringswet in Oegstgeest, 2011-2016, index  

 
*De gegevens over kosten GGZ in 2015 hebben alleen betrekking op 18-19-jarigen. GGZ-zorg voor de overige 

leeftijden zat toen al in de Jeugdwet.  

bron: Zorglandschap; Vektis 

De kosten voor huisartsenzorg zijn in de periode 2011-2016 in Oegstgeest toegenomen met 

ongeveer 18%. De kosten voor medisch-specialistische zorg nemen toe tot 2012. Vervol-

gens dalen de kosten weer, maar liggen de gemiddelde kosten per jeugdige in 2016 34% 
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hoger dan in 2011. Aanvankelijk dalen de kosten voor paramedische zorg, om vervolgens 

weer te stijgen tot het niveau van 2016. 

Signaal: Jeugdigen uit Oegstgeest maken verhoudingsgewijs meer kosten voor 

medisch-specialistische zorg en minder kosten voor huisartsenzorg. De 

kosten voor medisch-specialistische zorg zijn na 2012 wel gedaald, terwijl 

de kosten voor huisartsenzorg zijn toegenomen. 

6.2 Gezondheid en risicogedrag 

Gezondheid is van invloed op het gebruik van jeugdhulp en andere vormen van zorg. Over-

matig gebruik van social media (bijvoorbeeld gameverslaving), cyperpesten en drugsgebruik 

zijn risicofactoren voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. In de gezondheidsenquê-

tes van de GGD wordt jongeren gevraagd naar hun gezondheid en het vóórkomen van risi-

cofactoren. Daarnaast maakt de GGD een schatting van het aantal jeugdigen met een 

(hoog) risico op psychosociale problemen op basis van een aantal indicatoren in de gezond-

heidsenquête. Een kanttekening die moet worden gemaakt, is dat de hieronder gepresen-

teerde gegevens betrekking hebben op 2013. Recentere gegevens zijn niet beschikbaar. 

Figuur 6.4 laat zien hoe jeugdigen hun gezondheid ervaren en wat het risico is op psychi-

sche problemen. 

Figuur 6.4 Ervaren gezondheid en risico op psychische problemen per 1.000 jeugdi-

gen (11-18 jaar), 2013 

 

*benchmarkgemeenten: Noordwijk en Voorschoten 

bron: Zorglandschap, GGD Hollands Midden 

In vergelijking met de benchmarkgemeenten en Holland Rijnland ervaren minder jeugdigen 

hun gezondheid als ‘niet zo best’ of ‘slecht’. Verhoudingsgewijs zijn er in Oegstgeest net zo-

veel jeugdigen met een hoog risico op psychosociale problemen als in de benchmarkge-

meenten en minder dan in Holland Rijnland. Het aantal jeugdigen met zelfmoordgedachten 
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per 1.000 jongeren is gelijk voor Oegstgeest, de benchmarkgemeenten en Holland Rijnland, 

zo blijkt uit figuur 6.4.  

Figuur 6.5 presenteert per 1.000 jeugdigen het aantal slachtoffers van cyberpesten. Het 

gaat hierbij om jeugdigen die via internet te maken gehad met roddel, getreiter, pesten, 

stalken, chantage of bedreiging. Ook laat figuur 6.5 het aantal jeugdigen met gezond-

heidsrisico’s als gevolg van gebruik sociale media zien per 1.000 jeugdigen. Bij problemen 

door het gebruik van social media gaat het om minder slapen, minder opletten, ruzie thuis, 

minder tijd voor huiswerk, minder vaak vrienden zien, zorgen over wat de jeugdige op soci-

ale media leest/ziet. 

Figuur 6.5 Aantal jeugdigen dat slachtoffer is van cyberpesten en met gezondheidsri-

sico’s als gevolg van gebruik sociale media per 1.000 jeugdigen (11-18 

jaar), 2013 

 

*benchmarkgemeenten: Noordwijk en Voorschoten 

bron: Zorglandschap, GGD Hollands Midden 

Er zijn geen verschillen in het slachtoffer zijn van cyberpesten en de gezondheidsrisico’s die 

jeugdigen in Oegstgeest lopen als gevolg van gebruik van sociale media in vergelijking met 

de benchmarkgemeenten.  

Figuur 6.6 geeft een beeld van het drugsgebruik. 
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Figuur 6.6 Aantal jeugdigen dat drugs gebruikt per 1.000 jeugdigen (14-18 jaar), 2013 

 

*benchmarkgemeenten: Noordwijk en Voorschoten 

bron: Zorglandschap, GGD Hollands Midden 

Signaal:  In vergelijking met de benchmarkgemeenten zijn er in Oegstgeest relatief 

veel jeugdigen die gezondheidsrisico’s lopen als gevolg van drugsgebruik. 

6.3 Gezinssituatie 

Naast risicogedrag van de jeugdige zelf, is ook het gezin waartoe de jeugdige behoort van 

invloed op het gebruik van jeugdhulp. Tabel 6.1 geeft het percentage jeugdigen weer dat 

betrokken is bij een echtscheiding (huwelijken en geregistreerde partnerschappen).  

Tabel 6.1 Aantal jeugdigen (0-17 jaar) betrokken bij een echtscheiding, 2017, 2013-

2017, percentage 

 2017 2013-2017 

Oegstgeest 0,7% 4,2% 

benchmark* 1,1% 3,8% 

Holland Rijnland 0,9% 4,2% 

Nederland 1,0% 4,4% 

*benchmarkgemeenten: Noordwijk en Voorschoten 

bron: NJi 

In 2017 waren er in Oegstgeest minder jeugdigen bij een echtscheiding betrokken dan in de 

benchmarkgemeenten (Noordwijk en Voorschoten) en ook iets minder dan gemiddeld in 

Holland Rijnland. 
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Tabel 6.2 laat zien hoeveel multiprobleemgezinnen er zijn per 1.000 inwoners. In multipro-

bleemgezinnen zijn er problemen op sociaal-economisch gebied en hebben zowel de vol-

wassene(n) als de jeugdige(n) psychosociale problemen. Deze problemen zijn chronisch, 

complex en met elkaar verweven en vaak intergenerationeel.  

Tabel 6.2 Aantal multiprobleemgezinnen per 1.000 inwoners, 2016 

 multiprobleemgezinnen per 1.000 inwoners 

Oegstgeest 0,20  

benchmark* 0,36 

Holland Rijnland 0,28 

Nederland 0,34 

*benchmarkgemeenten: Noordwijk en Voorschoten 

bron: NJi 

Signaal: Er zijn in Oegstgeest relatief weinig multiprobleemgezinnen.  

Gezinsinkomen is een andere factor in de omgeving van de jeugdige die mogelijk een rol 
speelt in het gebruik van jeugdhulp. In figuur 6.7 is weergegeven hoe de jeugdigen met 
jeugdhulp verdeeld zijn over de inkomensgroepen.9 

Figuur 6.7 Verdeling  jeugdigen met jeugdhulp naar inkomensgroep, 2015, percenta-
ge  

 
*benchmarkgemeenten: Noordwijk en Voorschoten 

bron: NJi 

                                                      

9 De huishoudens zijn naar hoogte van hun inkomen in groepen met een gelijk aantal huishoudens verdeeld (10%- of, zoals in 
de figuur is weergegeven, 20%-groepen). Vervolgens wordt op gemeenteniveau bepaald hoeveel huishoudens tot elk van 
deze 20%-groep behoren. De inkomensgrenzen tussen de groepen verschillen van jaar tot jaar. Het is niet bekend hoe 
hoog het minimum en maximum inkomen van elk van de groepen is.  
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Uit figuur 6.7 blijkt dat in Oegstgeest bijna de helft van de cliënten in de hoogste inkomens-
groep zit. Dit is meer dan in de benchmarkgemeenten, Holland Rijnland en Nederland. 
Kanttekening hierbij is dat Oegstgeest relatief veel huishoudens in de hoogste inkomens-
groep heeft. 
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7 Bevindingen samengevat 

7.1  Algemeen 

Oegstgeest geeft op dit moment meer uit aan jeugdhulp dan men zou verwachten op basis 
van het objectieve verdeelmodel en dus ook meer dan het aan inkomsten uit het rijksbud-
get ontvangt. Het is onvoldoende duidelijk hoe dit komt en op welke manier dit eventueel 
kan worden bijgestuurd. 

Op basis van een cijfermatige analyse hebben wij in dit rapport aangegeven in welke rich-
ting de antwoorden moeten worden gezocht. 
• In vergelijking met de benchmarkgemeente Noordwijk, maar ook ten opzichte van Hol-

land, geeft Oegstgeest relatief veel uit aan specialistische ambulante jeugdzorg. Het 

gaat daarbij om ‘ambulante begeleiding’ en ‘jeugd en opvoedhulp’. 

• Dit heeft in beperkte mate te maken met relatief meer cliënten, maar vooral met de 

kosten per cliënt. 

• De hogere kosten per cliënt bij ‘ambulante begeleiding’ worden verklaard door het 

aanzienlijk grotere aantal ingezette uren per cliënt.    

• Binnen de ‘ambulante begeleiding’ zien we een duidelijk verschil in kosten per cliënt 

tussen de verschillende aanbieders. 

7.2 Signalen 

7.2.1 Kosten en cliënten algemeen 

• Er zijn in Oegstgeest aanzienlijk meer cliënten met jeugdhulp zonder verblijf (hulp van 

JGT’s en specialistische ambulante hulp) dan op grond van sociaal-economische ken-

merken zou mogen worden verwacht. Op grond van sociaal economische kenmerken is 

het verwacht aantal cliënten met jeugdhulp zonde verblijf in Oegstgeest in 2017 circa 

590, terwijl er in werkelijkheid ongeveer 690 cliënten zijn. 

• In  het eerste halfjaar van 2018 zijn er 495 cliënten en circa 730 jeugdhulptrajecten. Per 

cliënt bedraagt het aantal jeugdhulptrajecten in Oegstgeest dus gemiddeld 1,5. Dat is 

hoger dan in de benchmarkgemeenten (Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voor-

schoten) het geval is (gemiddeld 1,2), en dan in Holland Rijnland (gemiddeld 1,3 traject 

per cliënt).  

• In Oegstgeest zijn er circa 5280 jeugdigen (0-17 jaar). Dit betekent dat er in Oegstgeest 

138 trajecten per 1.000 jeugdigen zijn. Dat is hoger dan gemiddeld in de benchmark-

gemeenten (Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten; 98 trajecten per 

1.000 jeugdigen), maar lager dan gemiddeld in Holland Rijnland (157 trajecten per 

1.000 jeugdigen. 

• In totaal ontvangt Oegstgeest € 3.386.859 uit het Gemeentefonds voor jeugdhulp. 

Oegstgeest krijgt per jeugdige (0-17 jaar) een lager bedrag uit het Gemeentefonds dan 

bijvoorbeeld de benchmarkgemeente Noordwijk, respectievelijk € 641 en € 783. Per 

jeugdige ontvangt Oegstgeest dus 82% van het budget van Noordwijk. 

• De kosten voor jeugdhulp in Oegstgeest bedragen in 2018 € 3.963.500. Per jeugdige (0-

17 jaar) in Oegstgeest wordt naar schatting € 750 aan jeugdhulp uitgegeven, in totaal 

zo’n € 3.963.500. In Oegstgeest wordt dus meer aan jeugdhulp uitgegeven dan er mid-

delen uit het Gemeentefonds beschikbaar zijn (117%). In totaal bedraagt de overschrij-
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ding naar schatting € 576.500. De kosten van jeugdhulp in Noordwijk zijn daarentegen 

lager dan het beschikbare budget uit het Gemeentefonds. Van het totale budget wordt 

voor jeugdhulp in Noordwijk 97% besteed (€ 760 per jeugdige). 

• Wanneer we uitgaan van de gestandaardiseerde bedragen, is er voor ambulante bege-

leiding een budgettaire ruimte van ongeveer € 273.400 en voor ambulante jeugd- en 

opvoedhulp ongeveer € 344.000.   

7.2.2 Gebruik van de verschillende vormen van jeugdhulp 

• In de eerste helft van 2018 maken 202 jeugdigen in Oegstgeest gebruik van hulp van 

het JGT. Per 1.000 jeugdigen maken 38 jeugdigen in Oegstgeest gebruik van jeugdhulp 

van het JGT. Het gebruik van jeugdhulp van het JGT in Oegstgeest  is daarmee verhou-

dingsgewijs kleiner dan in Noordwijk en gemiddeld in Holland Rijnland (respectievelijk 

46 en 51 per 1.000 jeugdigen). Het gebruik van hulp van het JGT is vanaf begin 2016 af-

genomen in Oegstgeest. 

• In Oegstgeest  is het aantal cliënten met specialistische ambulante hulp 82 en het aan-

tal trajecten specialistische ambulante hulp 89 per 1.000 jeugdigen. In Oegstgeest 

wordt verhoudingsgewijs meer gebruik van specialistische ambulante hulp dan in de 

benchmarkgemeenten (Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten). Dit komt 

sterker tot uitdrukking in het relatieve aantal trajecten, dan in het relatieve aantal cli-

enten. 

• De meeste verwijzingen naar specialistische ambulante jeugdhulp vinden plaats door 

de huisarts (61%). Dit komt doordat ambulante GGZ-trajecten van alle vormen van 

jeugdhulp het grootste aandeel heeft. De meeste verwijzingen naar ambulante GGZ-

trajecten worden door de huisarts gedaan. 

• Er zijn in Oegstgeest 40 jeugdigen die gebruik maken van ambulante begeleiding. Het 

aantal cliënten ambulante begeleiding is ten opzichte van de eerste helft 2016 verdub-

beld. Ambulante begeleiding vormt in Oegstgeest 14% van de kosten van jeugdhulp, 

terwijl het 9% van de cliënten betreft.  

• Het aandeel ambulante begeleiding, afgemeten aan het aantal cliënten, is in Oegstgeest 

met 9,0% iets hoger dan in de benchmarkgemeente Noordwijk en gemiddeld in Holland 

Rijnland (respectievelijk 6,5 en 9,2% van het totaal aantal cliënten met jeugdhulp). Het 

aandeel van de kosten voor ambulante begeleiding binnen de totale kosten voor jeugd-

hulp is met 15% in Oegstgeest aanzienlijk groter dan in Noordwijk en in Holland Rijn-

land (respectievelijk 6 en 10%). 

• 60% van de cliënten ambulante begeleiding volgt in dezelfde verslagperiode ook een 

GGZ-traject. De GGZ-trajecten zijn versnipperd over een groot aantal aanbieders. 

• In Oegstgeest maken in het eerste halfjaar van 2018 65 jeugdigen gebruik van ambulan-

te jeugd- en opvoedhulp.  Het aandeel jeugdigen met jeugd- en opvoedhulp is met 15% 

in Oegstgeest hoger dan in Noordwijk (11%) en net zo groot als gemiddeld in Holland 

Rijnland. Er is in Oegstgeest een stijging te zien van het aantal jeugdigen met jeugd- en 

opvoedhulp. Een groot deel van de jeugdigen met ambulante jeugd- en opvoedhulp 

woont in Haaswijk-Oost. 

• Het grootste aandeel van de jeugdigen met jeugdhulp heeft een GGZ-traject, namelijk 

73%. Het aandeel van de kosten is echter slechts zo'n 30%. De meeste jeugdigen met 

een GGZ-traject hebben geen andere vorm van specialistische jeugdhulp. Een groot 

deel van de jeugdigen met ambulante GGZ woont in de buurt Oranje Nassau. 
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• In Oegstgeest krijgen in de eerste helft van 2018 30 jeugdigen hulp bij ernstige enkel-

voudige dyslexie. Van het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp is dat 7%, wat minder 

is dan in Noordwijk en Holland Rijnland (beide 9%). 

• 8 jeugdigen in Oegstgeest maken in de eerste helft van 2018 gebruik van hulp voor 

(L)VB. Dit is bijna 2% van het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp. Ten opzichte van 

2016 jeugdigen met (L)VB is het aantal iets toegenomen. Verhoudingsgewijs wordt in 

Oegstgeest minder gebruik gemaakt van hulp voor (L)VB dan in Noordwijk en Holland 

Rijnland (circa 4% van het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp).  

• Oegstgeest heeft weinig cliënten met verblijf (circa 25). Per 1.000 jeugdigen zijn er in 

bijna 3 trajecten. Dit is minder dan in Noordwijk en Holland Rijnland (respectievelijk 6 

en 7 trajecten per 1.000 jeugdigen). Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat 

het in Oegstgeest om kleine aantallen gaat. 

• Aan jeugdigen in Oegstgeest wordt verhoudingsgewijs iets minder vaak een jeugdbe-

schermingsmaatregel in het gedwongen kader en jeugdreclassering opgelegd. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat het om kleine aantallen gaat (respectievelijk 9 en 3 cliën-

ten in het eerst halfjaar van 2018). 

7.2.3 Factoren van invloed op het gebruik van jeugdhulp 

• Per 1.000 jeugdigen in Oegstgeest heeft één jeugdige (0-17 jaar) een indicatie voor zorg 

uit de Wlz. In Oegstgeest zijn er verhoudingsgewijs minder jeugdigen met recht op zorg 

uit de Wlz dan in de benchmarkgemeenten en in Holland Rijnland (respectievelijk 2 en 3 

per 1.000 jeugdigen). Mogelijk leidt minder gebruik van zorg uit de Wlz in Oegstgeest 

tot meer gebruik van jeugdhulp. 

• Jeugdigen uit Oegstgeest maken verhoudingsgewijs meer kosten voor medisch-

specialistische zorg en minder kosten voor huisartsenzorg. De kosten voor medisch-

specialistische zorg zijn na 2012 wel gedaald, terwijl de kosten voor huisartsenzorg zijn 

toegenomen. 

• Er zijn in Oegstgeest minder jeugdigen met risico op psychosociale problemen in verge-

lijking met de benchmarkgemeenten. In vergelijking met de benchmarkgemeenten zijn 

er in Oegstgeest relatief veel jeugdigen die gezondheidsrisico’s lopen als gevolg van 

drugsgebruik. 

• Wat betreft gezinssituatie zijn er zijn in Oegstgeest relatief weinig multiprobleemgezin-

nen. In Oegstgeest bedraag het aantal multiprobleemgezinnen 0,20 per 1.000 inwo-

ners. In de benchmarkgemeenten en Holland Rijnland zijn dat er gemiddeld respectie-

velijk 0,36 en 0,28 per 1.000 inwoners. 


