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Reactienota concept programmaplan Zorgaanbod Adviesraden Sociaal Domein Leidse Regio 

 Adviesraad Opmerking Reactie gemeente 

1 Leiderdorp Vooraf merkt de Adviesraad 
Sociaal Domein Leiderdorp op 
dat aandacht voor meer grip op 
de toegang zeer essentieel is. Er 
wordt gesproken over het krijgen 
van grip op de instroom door 
screening/triage. Het is niet 
precies duidelijk door wie. Wij 
mogen er van uit gaan dat 
scholen, Jeugdzorg (GGD), JGT ( 
GGZ), Welzijn ( in Leiderdorp 
Incluzio) en huisartsen daar een 
rol 
in spelen. Het inzetten van de 
POH Jeugd/POJ wordt ook 
genoemd. Krijgt zij die taak? En is 
dat 
binnen het JGT? 

U verwijst naar het kader meer grip 
vanuit de gemeentelijke toegang. In 
de opdracht aan de gemeentelijke 
toegang is uitgewerkt dat 
triage/screening, POH Jeugd/POJ en 
regie door de gemeentelijke 
toegang (voorheen JGT) uitgevoerd 
wordt.  
De wijze van uitvoering van de POH 
Jeugd/POJ hangt af de lokale 
wensen. Er kan bv. een POH 
Jeugd/POJ werkzaam zijn bij de 
huisarts of binnen de gemeentelijke 
toegang (voorheen JGT). 

2 Leiderdorp Belangrijk is dat de spelers in het 
voorveld heel goed met elkaar 
samenwerken. 
Ons advies is om een platform te 
maken met een goede verwijzing 
systematiek ( c.q. ICT 
ondersteuning). 

Wij zullen uw suggestie overwegen 
bij de aanbesteding van de 
gemeentelijke toegang.  

3 Leiderdorp Daarnaast het aanbieden van 
gerichte cursussen aan de 
partners in het voorveld, 
belangrijk om de kennis te 
vergroten, waardoor de 
preventieve taak beter kan 
worden uitgeoefend en 
waardoor er een kwalitatieve 
betere diagnostiek plaats kan 
vinden. Zie ook onder punt 2, 
hierna. 

Wij zullen uw suggestie overwegen 
bij de aanbesteding van de 
gemeentelijke toegang. De 
gemeenten zullen binnen hun lokale 
preventieve beleid aandacht aan 
besteden. 

4 Leiderdorp Het makkelijk/snel kunnen 
consulteren van een 
jeugdpsychiater in het voorveld 
zou een mooi instrument zijn 
naast de POH GGZ om op tijd de 
juiste diagnose te stellen. Goede 
diagnostiek is in het belang van 
eventuele noodzakelijke 
behandeling/begeleiding, of 
gerichte doorverwijzing en ter 
voorkomen van crisissituaties 
door het niet herkennen van 
problematiek, met als mogelijk 

In de opdracht aan de gemeentelijke 
toegang is de expertise en het 
invliegen van expertise geborgd. Via 
de route kan deze expertise ook 
benut worden door het voorveld.  
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eindpunt het onnodig uit huis 
plaatsen van het kind. Zie de 
ambitie: Geen kind meer uit huis ( 
blz. 13). 

5 Leiderdorp In het segment crisis is het goed 
aan te geven dat alles start met 
vroegtijdige herkenning van 
jeugdproblematiek. Escalatie 
naar een crisissituatie is te 
voorkomen door goede 
diagnostiek in 
het voortraject 

Het segment crisis onder wat nodig 
is, is aangepast naar aanleiding van 
uw opmerking.  

6 Leiderdorp De aansluiting van het(speciaal) 
onderwijs en de gemeentelijke 
toegang spelen een belangrijke 
rol in de ondersteuning van jeugd 
die dat nodig heeft. Echter beide 
hebben verschillende 
financieringsstromen met 
bijhorende 
verantwoordingseisen. 
De Adviesraad Sociaal Domein 
Leiderdorp adviseert met klem 
om hieraan extra aandacht te 
geven en om ervoor te zorgen de 
administratieve lasten niet te 
verhogen, maar juist te 
verminderen. 

Door het gezamenlijk 
ondersteuningsplan (opgesteld door 
Jeugdhulp en Onderwijs) proberen 
we zo efficiënt mogelijk de hulp in te 
zetten in het Onderwijs, zonder dat 
de administratieve lasten verzwaard 
worden. 
In de tekst onder het segment 
ambulant, bij de ontwikkelopgaven 
van ambulante behandeling en 
begeleiding in de schoolse setting 
wordt hier aandacht voor gevraagd.  
 
In het inkoopplan gaan we in op de 
bekostiging van collectieve inzet in 
het onderwijs. 
 

7 Leiderdorp De kwaliteit van doorverwijzende 
medewerkers is erg essentieel 
voor een juist behandeling traject 
voor de jeugdige en het is goed 
om te lezen dat hier aandacht 
aan wordt gegeven. De 
Adviesraad Sociaal Domein 
Leiderdorp mist het aanbieden 
van cursussen aan vrijwilligers, 
leerkrachten en 
praktijkondersteuners en 
anderen die een signalerende 
functie kunnen hebben. Deze 
groep is van wezenlijk belang in 
de vroeg signalering. 

Wij zullen deze suggestie overwegen 
bij de aanbesteding van de 
gemeentelijke toegang en bij de 
lokale aanscherping van het 
preventieve voorveld. 

8 Leiderdorp Het is goed om te lezen dat er 
van maatwerk sprake is bij de 
behandeling van jeugdigen en 
niet zozeer in 
leeftijdscategorieën. De 
Adviesraad Sociaal Domein 
Leiderdorp benadrukt hierbij dat 

Bij het segment Ambulant is 
toegevoegd: “De hulp is kindgericht 
en op maat”. 
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het aanbod van behandeling 
gericht is op de ontwikkelingsfase 
van de jeugdige. 

9 Leiderdorp Er zal worden gestuurd op 
maatschappelijke resultaten. In 
de Visie wordt gesproken over 
maatschappelijk rendement. 
Hiermee wordt bedoeld de winst 
of toegevoegde waarde die de 
investering in de gemeentelijke 
toegang heeft voor het hele 
jeugddomein. De Adviesraad 
Sociaal Domein Leiderdorp is 
benieuwd naar de wijze waarop 
en de mate waarin het meetbaar 
maken van dit rendement 
(SMART+) wordt vormgegeven. 
Immers meten is weten is 
kunnen sturen. Wat is het ijkpunt 
als wordt gesproken over meer 
dan, anders dan en bv vergroten? 

In de aanbesteding van de 
gemeentelijke toegang en de inkoop 
van de gespecialiseerde jeugdhulp 
wordt uitgewerkt op welke wijze de 
maatschappelijke resultaten worden 
gemeten. 
Het rendement wordt beschreven in 
het financiële hoofdstuk van de 
toegang alsmede het financiële 
hoofdstuk van het programmaplan. 

10 Leiderdorp De Adviesraad Sociaal Domein 
Leiderdorp mist het hoofdstuk 
van de risico’s en de gevolgen 
daarvan. Dit is erg belangrijk voor 
het welslagen van een 
opdrachtverlening 

In de oplegger (raadsvoorstel) zullen 
de eventuele risico’s / 
kanttekeningen beschreven worden. 

11 Leiderdorp De Adviesraad Sociaal Domein 
Leiderdorp vindt het jammer dat 
het financieringshoofdstuk nog 
niet is ingevuld. Hierdoor mist hij 
de informatie over welke en 
omvang van 
financieringsstromen en op 
welke wijze deze op elkaar zijn 
afgestemd om de jeugdige en het 
gezin te ondersteunen. Hierdoor 
kan hij ook geen beeld krijgen 
over de ontschotting en inzicht in 
de omvang van de 
administratieve lasten. 

In het financiële hoofdstuk 5 van het 
programmaplan wordt het 
financiële plaatje weergegeven. Bij 
de uitwerking van het inkoopplan 
zal dieper ingegaan worden op de 
financiën. 

12 Leiderdorp Het voornemen van het kabinet 
om de gespecialiseerde 
jeugdhulp regionaal in te richten 
maakt het niet makkelijker om 
het programmaplan op te stellen. 
De Adviesraad Sociaal Domein 
Leiderdorp is verheugd om te 
zien dat er al wordt 
samengewerkt met de Duin- en 
Bollenstreek en bovenregionaal 

Het inkoopplan wordt op regionaal 
niveau opgesteld.  
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wordt afgestemd. Dit betekent 
dat ondanks de onzekerheid over 
de nadere invulling van het 
voornemen van het kabinet geen 
vertraging hoeft te ontstaan in 
het aanbestedingstraject 

13 Oegstgeest Cliëntervaringen 
Op pagina 5 geeft u aan dat de 
cliëntervaringsonderzoeken 
aantonen dat vooral het vinden 
van de juiste hulp als lastig wordt 
ervaren. De ouders wijten dit aan 
slechte communicatie, 
wachttijden, het stellen van een 
verkeerde diagnose en 
administratieve lasten. Met 
name lange wachttijden worden 
als problematisch ervaren en 
beïnvloeden de tevredenheid 
negatief. Als niet gelijk de goede 
hulp gevonden wordt en 
doorverwezen moet worden kan 
er wachttijd op wachttijd volgen. 
In het programmaplan 
zorgaanbod komen de 
wachttijden verder weinig aan de 
orde. 
Advies: Geef ruime aandacht aan 
de cliëntervaringen. Met name 
lange wachttijden kunnen de 
ernst van de problemen sterk 
doen toenemen. Verder is een 
goede communicatie belangrijk, 
o.a. om te hoge of verkeerde 
verwachtingen te voorkomen.  

Eén van de kaders van het 
programmaplan is het kader 12: 
cliëntparticipatie versterken. Dit 
benadrukt nog eens het belang van 
de cliëntenraden, cliëntorganisaties 
en de adviesraden Sociaal Domein 
van de gemeenten. 
Er wordt gestart met het continu 
meten van de cliëntervaringen. Dit 
geeft de mogelijkheid om direct in 
te spelen op evt. negatieve 
ervaringen. Voor wat betreft de 
wachtlijsten is goede communicatie 
over de wachttijdduur belangrijk. 
Aan de zorgaanbieders wordt 
gevraagd hieraan extra aandacht te 
besteden.  

14 Oegstgeest Maatwerk 
Ouders en jeugdigen zijn 
positiever over de 
jeugdhulpverlening naarmate er 
meer sprake is van maatwerk. Op 
pagina 6 noemt u de pilots die 
gestart zijn vanuit het Tijdelijk 
Fonds Jeugdhulp en het 
Transformatiefonds Dit zijn vaak 
veelbelovende kleinschalige 
projecten die bij een positieve 
evaluatie van de pilots goed 
kunnen aansluiten bij de 
behoefte aan maatwerk. 
Bovendien was één van de eisen 
om als pilot gehonoreerd te 

Wij nemen uw advies in overweging. 
In het kader 11 “transformatie 
faciliteren” geven we aan dat vanuit 
de ingezette 
innovatie/transformatie uit het 
landelijk transformatiefonds en het 
tijdelijk fonds jeugdhulp verder 
stappen zullen worden gemaakt. 
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worden dat het een 
samenwerkingsproject is waarin 
meerdere organisaties 
samenwerken, bijvoorbeeld 
onderwijs-zorg projecten. 
Advies: gebruik de pilots van het 
Tijdelijk Fonds Jeugdhulp, mits 
positief geëvalueerd, om te 
voldoen aan de behoefte van 
jongeren en ouders aan meer 
maatwerk en kleinschalige 
instellingen. 

15 Oegstgeest Rapport zorggebruik Holland 
Rijnland 
In de Leidse regio ligt het 
percentage jeugdigen dat gebruik 
maakt van een vorm van 
jeugdhulp boven het landelijk 
gemiddelde, met name als het 
gaat om jeugdhulp zonder 
verblijf. Anders dan verwacht 
komen de verbruikers van 
jeugdhulp voor het grootste deel 
uit de hogere inkomensgroepen 
terwijl de factoren die 
wetenschappelijk gezien vaak 
van invloed zijn op het 
jeugdhulpgebruik (armoede, 
éénoudergezinnen) juist minder 
voorkomen. 
Advies: Onderzoek de redenen 
van dit hogere verbruik. 

Wij zullen uw advies in overweging 
nemen. In Oegstgeest heeft hierover 
al een onderzoek plaatsgevonden en 
zullen vervolgstappen, daar waar 
mogelijk, ondernomen worden. 
 

16 Oegstgeest Geen kind meer uit huis 
Eén van de ambities van het 
programmaplan is: geen kind 
meer uit huis. Dit sluit aan bij de 
landelijke beweging van 0 
uithuisplaatsingen. Het is een 
goed streven om 
uithuisplaatsingen zo veel 
mogelijk te voorkomen. Wij 
kunnen ons vinden in de 
ontwikkelopgaven voor de Leidse 
regio die in het plan genoemd 
worden. Maar u constateert 
terecht dat deze ambitie niet op 
korte termijn te realiseren is. Het 
uitgangspunt moet altijd zijn dat 
het kind de zorg en 
ondersteuning krijgt die het 
nodig heeft, ook als dit betekent 

Wij zijn het ermee eens dat er 
voldoende (kleinschalige) opvang 
beschikbaar moet blijven, zodat 
maatwerk mogelijk blijft. We 
hebben onder het segment Wonen 
bij de ambitie een zin hierover 
toegevoegd. Verder zullen wij uw 
advies meenemen bij de uitwerking 
van het inkoopplan. 
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dat het kind niet thuis kan 
blijven. Dit betekent ook dat er 
een keus moet blijven aan goede 
opvangmogelijkheden zodat 
maatwerk mogelijk is. 
Advies: Hoewel wij het eens zijn 
met de visie dat uithuisplaatsing 
zo veel mogelijk voorkomen 
moet worden moet het 
uitgangspunt wel blijven dat elk 
kind en gezin de hulp en 
ondersteuning krijgt die het 
nodig heeft. Dit betekent dat in 
ieder geval voldoende 
(kleinschalige) opvang 
beschikbaar moet blijven zodat 
maatwerk mogelijk blijft. 

17 Oegstgeest Rapport Kwetsbare kinderen 
onvoldoende beschermd 
In het recent uitgebrachte 
rapport van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en Jeugd en de 
Inspectie Justitie en veiligheid 
komt naar voren dat in de hele 
jeugdbeschermingsketen 
instellingen niet of met de 
grootste moeite hun taken 
kunnen vervullen. Bij Veilig Thuis 
en de Raad voor de 
Kinderbescherming bestaan ook 
in onze regio wachtlijsten maar 
bij de gecertificeerde instellingen 
is er geen acuut probleem. 
Bovenregionale samenwerking is 
belangrijk om nog meer 
knelpunten te voorkomen. 
Advies: In de regio Holland 
Rijnland is wat de 
jeugdbeschermingsketen betreft 
al sprake van regionale en waar 
nodig bovenregionale 
samenwerking. Zorg dat deze 
samenwerking optimaal verloopt 
en versterk hem waar nodig. 

Wij onderschrijven uw reactie. We 
blijven inzetten op regionale en 
bovenregionale samenwerking in de 
jeugdbeschermingsketen en zullen 
deze, waar nodig, naar aanleiding 
van het rapport versterken.  

18 Oegstgeest Wonen/Huisvesting 
Om uitstroom mogelijk te maken 
voor jongeren die nu nog in 
instellingen verblijven is 
voldoende en passende 
huisvesting noodzakelijk. Voor 
die jongeren die (nog) niet 

In de uitwerking van het inkoopplan 
wordt de potentiële uitstroom naar 
wonen met begeleiding in kaart 
gebracht.  
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zelfstandig kunnen wonen zijn 
vormen van begeleid wonen 
belangrijk. 
In ons advies op de Woonvisie 
van Oegstgeest hebben wij al 
aandacht gevraagd voor de 
huisvesting van bijzondere 
doelgroepen. 
Advies: Breng de situatie wat 
betreft vraag en aanbod in kaart 
en kijk voor deze bijzondere 
doelgroepen vooral ook naar 
oplossingen buiten de reguliere 
woningvoorraad, zoals een oude 
school, leegstaande 
bedrijfspanden etc. 

20 Oegstgeest Het inkoopplan 
Nadat het programmaplan is 
vastgesteld wordt het inkoopplan 
opgesteld. Hierin worden o.a. 
inkoopdoelen, 
bekostigingsmodel en contract- 
en leveringsmanagement 
vastgelegd. Het huidige veld van 
jeugdhulporganisaties en 
individuele hulpverleners is 
groot. 
Advies: Uitgangspunt van de 
jeugdhulp moet zijn en blijven 
dat elk kind en gezin de hulp en 
ondersteuning krijgt die het 
nodig heeft waarbij niet alleen 
naar prijs maar vooral ook naar 
kwaliteit wordt gekeken. 

Wij onderschrijven uw reactie. In de 
uitwerking van het inkoopplan 
wordt hiermee rekening gehouden. 

21 Leiden Het stuk dient als kader voor de 
inkoop van de gespecialiseerde 
jeugdhulp.  
We adviseren het College de 
kaders zodanig te herformuleren 
dat helder wordt hoe bij de 
inkoop de gewenste verschuiving 
naar preventief en integraal 
werken, afschalen, kortere 
doorlooptijden e.a. vorm 
gegeven gaat worden in keuzes 
bij inkoop. Wij begrijpen dat in 
het programmaplan zelf nog 
geen keuzes kunnen worden 
gemaakt. Maar aangeven 
waaraan gedacht kan worden is 
wel mogelijk. Bijvoorbeeld bij 

In de opdracht aan de gemeentelijke 
toegang investeren we in de POH 
Jeugd/POJ, regie en triage. Hiermee 
willen we o.a. de beweging naar 
voren stimuleren en daarmee meer 
inzetten op preventie.  
De gemeentelijke toegang en het 
gespecialiseerde zorgaanbod zijn 
communicerende vaten. Bij 
doorverwijzing naar het 
gespecialiseerde aanbod, is bij de 
triage al goed gekeken of het 
voorveld ondersteunend kan zijn. 
De maatschappelijke resultaten die 
beschreven staan in de visie blijven 
leidend voor diegene die hier 
invloed op hebben en de inkoop en 
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preventief werken: zal het gaan 
om keuzes meer ambulant 
inkopen? Gaan preventieve 
activiteiten voorrang krijgen? 
Wat betreft de maatschappelijke 
resultaten adviseren we de 
inkoop en sturing te baseren op 
resultaten die binnen het bereik 
liggen van de aanbieders. 

sturing zal hierop gebaseerd zijn. 

22 Leiden Ten aanzien van de opdeling van 
jeugdhulpverlening in segmenten 
adviseren we hierin prioriteit te 
geven aan de doelen aan de 
onderkant van de piramide, waar 
de toeloop nu onevenredig is, 
blijkens onderzoek. Waar 
dagbehandeling met verblijf hier 
klein is voorlopig alleen beperken 
tot sturen op kwalitatieve punten 
als betekenisvolle verbinding met 
thuis. 
 

Wij nemen uw advies mee in de 
uitwerking van het inkoopplan.  

23 Leiden De Adviesraad wil graag 
meedenken over het formuleren 
van kwaliteitseisen bij de inkoop 
waardoor de keuzevrijheid van 
de cliënt gewaarborgd blijft, 
maar ook het aantal aanbieders 
overzichtelijk blijft. 

Wij zullen de adviesraden betrekken 
bij de uitwerking van het 
inkoopplan. U kunt dan meedenken 
over het aspect keuzevrijheid 

24 Leiden We adviseren degene die deze 
regiefunctie krijgt toebedeeld 
voldoende toe te rusten om 
zodat daadwerkelijk integraal kan 
worden gewerkt. Vanuit 
cliëntperspectief adviseren wij 
een duidelijke aansprekende titel 
te geven aan deze functie die ook 
geen verwarring oproept met al 
andere bestaande functies 
binnen het werken met 1 gezin 1 
plan. De Adviesraad denkt over 
de invulling van deze functie 
graag mee. 
 

In de opdracht aan de gemeentelijke 
toegang staat dat de regievoering bij 
de gemeentelijke toegang ligt. In het 
aanbestedingstraject kunnen 
partijen aangeven hoe ze hier 
uitvoering aan geven. 

25 Leiden  We zijn positief over het instellen 
van een doorlopende 
mogelijkheid voor cliënten om 
hun ervaringen met jeugdhulp en 
geleverde maatwerk te kunnen 
delen. We blijven graag op de 
hoogte van de resultaten van de 

Wij zullen u informeren over de 
pilot continue meten van 
clientervaringen. 
 
In de uitwerking van het inkoopplan 
zal borging van clientervaring een 
plek krijgen 
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pilot die reeds loopt en adviseren 
bij de inkoopvoorwaarden op te 
nemen dat aanbieders hun 
cliënten actief wijzen op deze 
mogelijkheid. Daarbij is het van 
belang dat cliënten vroegtijdig 
betrokken worden bij de 
totstandkoming van dergelijke 
cliëntervaringsonderzoeken. 
Voor een kwalitatieve goede 
monitoring is het uiteraard van 
belang deze ervaringen 
onderdeel te laten zijn van de 
beleidscyclus. 

26 Leiden Pilots onderwijs-zorg 
In Holland Rijnland zijn enkele 
pilots succesvolle afgerond om 
de aansluiting van onderwijs en 
zorg te verbeteren in de 
jeugdhulp. We adviseren de 
succesfactoren in te zetten bij de 
inkoop en het faciliteren van 
innovatie van de jeugdhulp. 
 

Wij onderschrijven uw reactie. In de 
uitwerking van het inkoopplan 
wordt hiermee rekening gehouden. 

27 Leiden Het college adviseren we de 
keuzes die gemaakt moeten 
worden te vertalen en 
concretiseren in deze 
ontwikkelopgaven, zoals 
hierboven beschreven. Ten 
aanzien van het onderwerp 
samenwerking met gemeenten 
adviseren we te sturen op 
samenhang en afstemming en 
het stroomlijnen van de 
regelgeving, wederom het maken 
van keuzes en het formuleren 
van reële indicatoren hierbij.  
Als Adviesraad blijven we graag 
betrokken bij de verdere 
uitwerking van het inkoopplan en 
zijn benieuwd naar de 
afstemming met de terreinen 
Wmo en maatschappelijke 
opvang. 
 

Wij nemen uw adviezen mee in de 
uitwerking van het inkoopplan. Ook 
de samenhang met Wmo en 
Maatschappelijke zorg zal hier aan 
de orde komen. 
 
Wij zullen de adviesraden betrekken 
bij de uitwerking van het 
inkoopplan. 

 


