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Van: 

Verzonden: woensdag 26 februari 2020 7:26 
Aan: Griffie Leiderdorp 

Onderwerp: Jeugdhulp toelichting n.a.v. Politiek forum 17 februari 2020 

 
Beste collega’s, 
 
Tijdens het politiek forum van 17 februari jl. is een aantal vragen gesteld waarbij een schriftelijke beantwoording is toegezegd. Hiernaast bleek dat er bij een 
aantal raadsleden nog wat onduidelijkheid was in de verhouding tussen de gemeentelijke toegang en de specialistische jeugdhulp. 
In het bijgaande document proberen naast het geven van antwoord op de openstaande vragen ook wat meer duidelijkheid te geven in dit complexe 
onderwerp. 
 
Het verzoek is dan ook om de gemeenteraad te informeren via het bijgaande document (welke is afgestemd met wethouder Binnendijk). 
 
Alvast bedankt.  
 
Met vriendelijke groet, 

   
Senior Beleidsmedewerker  
Team Maatschappij 

  
gemeente Leiderdorp 
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Jeugdhulp in Leiderdorp 
Naar aanleiding van de vragen t ijdens het polit iek forum van 17 februari jl. volgen hieronder de antw oorden per onderw erp.  
 
Opdracht Gemeentelijke Toegang – Programmaplan zorgaanbod 
In het onderstaande plaat je geven w e op een zeer eenvoudige w ijze summier w eer hoe de gemeentelijke toegang zich verhoudt tot de andere lokale 
partners in het veld en tot de specialist ische jeugdhulp. In w erkelijkheid is het een stuk complexer.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeentelijke toegang 
De gegunde part ij krijgt  straks de opdracht om gemeentelijke toegang tot jeugdhulp te organiseren. Dit doen w e door middel van een aanbesteding. 
De aanbestedingsdocumenten w orden op 9 maart gepubliceerd. De taken van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp zijn ruimer dan verw ijzen naar 
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specialist ische jeugdhulp en staan uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3 van het document: Samen Sterk voor de Toekomst van Jeugd(hulp); 
Opdracht aan de gemeentelijke toegang vanaf 2021 (vastgesteld op 27 januari jl.) en zijn in ieder geval: 
1. Consultat ie en advies  
2. Melding & Signalering  
3. Outreachend w erken 
4. Triage  
5. Opstellen ondersteuningsplan 
6. Uitvoeren ambulante jeugdhulp 
7. Toeleiden naar hulp 
8. Handelen bij veiligheidscasuïst iek en vechtscheidingen 
9. Regiefunct ie (zorgcoördinat ie)  
10. Waakvlam 
11. Gemeentelijke toegang werkt zonder w achtt ijden  
12. Samenw erking 
13. Beleidsfunct ie en monitoring  
14. Kostenbew ust handelen 
 
Deze taken staan niet op zichzelf. Om de maatschappelijke resultaten te behalen zijn alle partners in het veld betrokken. Zoals Incluzio, werk en inkomen, het 
onderwijs, schulphulpverlening, huisartsen, de specialistische jeugdhulp, veilig thuis enz.  De gemeenten in de Leidse regio maken, door in te zetten aan de 
voorkant, de beweging naar voren. Om zo sneller de juiste hulp te kunnen inzetten. (Licht waar mogelijk, zwaar waar nodig). 
 
 
Specialistische Jeugdhulp 
Het zorgaanbod gaat over de specialist ische jeugdhulp. Specialist ische jeugdhulp is hulp die veelal niet vrij toegankelijk is en w aarvoor specif ieke 
deskundigheid vereist is die de generalist ische zorg in de eerste lijn, zoals huisartsen, de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp en Centra voor Jeugd 
en Gezin, niet kan bieden. Het gaat dan onder andere om hulp aan kinderen met psychiatrische stoornissen, ernst ige gedragspro blemen en complexe 
of meervoudige problematiek. Ook geldt bij de specialist ische jeugdhulp dat de deze niet op zichzelf staat. Ook hier moet w orden samengew erkt met 
partners in het veld. In complexe casuïst iek is het van belang dat alle leefdomeinen in beeld zijn en blijven. Deze vorm van regie is een taak die w e 
gaan beleggen bij de gemeentelijke toegang. 
 
 
 
Specialist ische jeugdhulp kent verschillende vormen en is heel divers, dé jeugdhulp bestaat dan ook niet. Omdat er een grote verscheidenheid is aan 
doelgroepen en soorten hulpvormen binnen de specialist ische jeugdhulp is bij het opstellen van het beleid rondom de inkoop een segmentering 
aangebracht. Het gaat om vijf  segmenten, namelijk: 

 behandeling met verblijf  

 w onen 

 dagbesteding/dagbehandeling 

 ambulante hulpverlening 

 crisis 
 
In het programmaplan zorgaanbod  w orden de verschillende segmenten uitvoerig beschreven.  
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Regie  
De gemeenten in de Leidse regio w erken op basis van de richt lijn ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ . Wij verw ac hten dat de aanbieders w erken conform 
deze w erkw ijze. De w erkw ijze ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’  is erop gericht dat jeugdigen en gezinnen met problematiek w aarbij meerdere 
hulpverleners betrokken zijn, zelf  de regie kunnen voeren over het ondersteuningstraject en de inhoud daarvan. Het gezamenlijk met het gezin 
opstellen en periodiek monitoren van een ondersteuningsplan dient bij te dragen aan een goede afstemming tussen het gezin en betrokken 
hulpverleners. Hierdoor zal het beter lukken om met behulp van eigen kracht de gestelde doelstellingen te realiseren. De richt lijn biedt handvatten 
voor het maken van afspraken over w ie verantw oordelijk is voor de regiefunctie. Soms zijn dit  de ouders, soms de professional  in de gemeentelijke 
toegang en soms een specialist . De jeugdige en het gezin, ondersteund door deze professional, heeft  zelf  invloed op en kan keuzes maken over de te 
behalen doelen. Ook w ordt bepaald w ie daarbij w elke rol speelt . De gemeentelijke toegang heeft een belangrijke rol in het voeren van regie. Wij 
hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: 

a) De eigen regie van de jeugdige en het gezin: ook wel eigen regie, eigen kracht of eigenaarschap genoemd. De professional besp reekt met de 
jeugdige en/of het gezin en de betrokkenen hoe de krachten en talenten in het gezin en/of het netw erk kunnen bijdragen aan een duurzame 
oplossing. 

b) Regiefunct ie professional op het hulpverleningsproces: w anneer er zorgen zijn in een gezin over meerdere leefgebieden is het vaak nodig om 
een regisseur aan te w ijzen. Volgens de w erkw ijze ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’  kan dit  de jeugdige, een familielid,  een goede vriend of een 
professional zijn. Bij complexe mult i-problem casuïst iek w ordt de regiefunct ie vaak ingevuld door een professional. Van de professionals in de 
gemeentelijke toegang w ordt verw acht dat zij een proact ieve bijdrage leveren vanuit  kennis, expert ise én de brede blik op het gehele 
(maatschappelijke)veld. De professional in de gemeentelijke toegang die de regiefunct ie invult  krijgt  daarbij de belangrijke taak om zicht te 
houden op en te begeleiden in het proces. 

 
 
Regie ligt bij meervoudige en/of complexe casuïstiek altijd bij een professional uit de gemeentelijke toegang 
 
 
 
 
 
Pleegzorg  
Pleegzorg w ordt niet zomaar ingezet. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als het kind nog thuis w oont. Werkt dat niet voldo ende en is de 
ontw ikkeling en/of veiligheid van het kind in het geding, dan kan besloten worden dat het kind – t ijdelijk – ergens anders gaat w onen. 
Pleegzorg kan om veel verschillende redenen w orden ingezet. Bijvoorbeeld omdat de ouders de opvoeding (t ijdelijk) niet (meer)  aan kunnen. Het is 
dan voor het kind – en vaak ook voor de ouders – beter als het kind t ijdelijk in een ander gezin w oont, of af en toe bij een ander gezin logeert.  De 
kinderen hebben vaak al w at behoorlijk w at meegemaakt en dat maakt het niet alt ijd even makkelijk om een pleeggezin te vormen. De 
pleegzorgorganisat ie biedt hier ondersteuning.  
 
Het creëren van meer gezinsgerichte aanpak en pleeggezinnen is één van de doelen die w e w illen bereiken om de Ambit ie: ‘Zoveel mogelijk kinderen 
w onen thuis’  te behalen. De gemeente in de Leidse regio gaan hier op inzetten.   
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Monitoring  
Leiderdorp geeft  kenbaarheid aan pleegzorg onder andere in de vorm van pleegzorgw aardering en promotie.  Echter het  causaal verband tussen 
promotie en ondersteuning van pleegzorg door gemeente en de pleegzorgorganisat ies en de eventuele st ijging van het aantal pleeggezinnen binnen de 
gemeente is niet aantoonbaar. Ook kunnen w e hiermee niet zeggen dat Leiderdorpse kinderen hier de vruchten van plukken, omdat niet persé 
kinderen uit  Leiderdorp bij Leiderdorpse pleeggezinnen w orden ondergebracht.  
Voor Leiderdorp geldt dat er in september 2019 16 pleeggezinnen w aren. In het eerste half jaar van 2019 w aren er 16 pleegkinderen (0-22 jaar) uit  
Leiderdorp. We w eten niet of de Leiderdorpse kinderen bij Leiderdorpse pleeggezinnen zitten. In verband met privacy en de veiligheid van de deze 
kinderen is het niet toegestaan om deze informatie op te vragen.  
 
 
 
Borgen van 18- /18+  
De overgang van 18- naar 18+  heeft  een belangrijke plaats in het programmaplan. Om deze overgang soepel te laten verlopen zetten de gemeenten 
in de Leidse regio in op een complementair aanbod van jeugdhulp en Wmo w aar dit  passend is. Geharmoniseerde tariev en dragen bij aan een soepele 
overgang van jeugdhulp naar Wmo. Met jeugdhulpaanbieders w orden afspraken gemaakt om zelfstandig of in samenw erking met Wmo -aanbieders 
hulp te kunnen continueren. Bijvoorbeeld door als jeugdhulpaanbieder ook hulp op basis van Wmo-f inanciering aan te bieden. Het perspect iefplan is 
een ander instrument dat domein- en segment overst ijgend w ordt ingezet om op t ijd te w erken aan het perspect ief van de jeugdige.  
 
 
 
Aantal aanbieders  
Op dit  moment komen aanbieders die voldoen aan alle kw aliteitseisen in aanmerking voor een contract. Het programmaplan maakt onderscheidt in 
vijf  segmenten en laat duidelijk zien w aar deze inhoudelijk van elkaar verschillen. Het aantal aanbieders dat past bij een segment hangt af van de 
inhoudelijke doelstellingen, maar ook van de huidige markt (en het aantal aanbieders). Voor ieder segment w ordt een afw eging gemaakt w elke 
hoeveelheid aanbieders passend is. Dit  w ordt vervolgens vertaald in de w ijze van inkoop. Qua expert ise en toegankelijkheid 
zien w e meerw aarde in het zorgaanbod van de kleine (GGZ) aanbieders. In het inkoopplan w ordt dit verder uitgew erkt.  
 
De klik (dit  kan zow el op intermenselijk contact zijn als op grond van achtergrond en overtuiging)  met een professional is een belangrijk onderdeel 
van keuzevrijheid. Een goede klik met een professional is een belangrijke voorw aarde voor een goede cliëntervaring en effect i eve jeugdhulp. We 
w illen de mogelijkheid borgen voor jeugdigen en gezinnen om te kunnen kiezen voor een professional w aar ze een klik mee ervaren.  
 
 


