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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 20 juni 2019 

Onderwerp: De visie 'Samen Sterk voor de 

Toekomst van de Jeugd(hulp)’ 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0218D7E221* 
Beslispunten 

1. De visie "Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)" vast te stellen en daarmee in te 

stemmen met de volgende uitgangspunten: 

a. dat  in de Leidse regio  de kansen en mogelijkheden van het kind en zijn of haar gezin 

centraal staan. 

b. dat in de Leidse regio de hulp en ondersteuning  wordt genormaliseerd, door zoveel 

mogelijk aan te sluiten bij het normale leven.  

c. dat  in de Leidse regio de werkwijze van de professional aan sluit bij de leefwereld van 

het kind en zijn of haar gezin.  De hulp wordt dichtbij in het gezinsleven geboden, 

waarbij vroegsignalering en preventie belangrijke factoren zijn. 

 
 

1 SAMENVATTING  

De visie ”Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)” beschrijft de visie van de 
doorontwikkeling  Jeugdhulp in de Leidse regio.  In de Leidse regio staan de kansen en de 
mogelijkheden van het kind en zijn of haar gezin centraal. In de Leidse regio gaan we ons zoveel 
mogelijk richten op normaliseren en als er hulp nodig is bieden we passende hulp dichtbij en 
vanuit de leefwereld van het kind en het gezin waarbij vroegsignalering en pre ventie belangrijke 
factoren zijn.  Een verbinding  realiseren met de andere onderdelen van het sociaal domein, met 
de huisartsen en het onderwijs, de versnippering van de hulpverlening  verminderen ,het 
normaliseren versterken en het werken in partnerschap  is hierbij essentieel.  Met deze visie heeft 
de Leidse regio de ambitie om de jeugdhulp inhoudelijk te versterken en aan te scherpen en 
tegelijkertijd de betaalbaarheid van het stelsel te garanderen, teneinde passende hulp en 
ondersteuning te bieden. 
 

2 Inleiding 

Op basis van de ontwikkelingen in de Leidse regio, de beschreven uitdagingen in het 

Koersdocument en de bijeenkomsten met de maatschappelijke partners willen we de komende 

jaren de jeugdhulp en ondersteuning verbeteren.  Om deze verbeterpunten op het gebied van 

de jeugdhulp effectief en efficiënt te kunnen aanpakken werken we samen in de Leidse regio.  

De visie voor de doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio “Samen sterk voor de Toekomst van 

de Jeugd(hulp)”, die nu voorligt ter vaststelling is een actualisatie op de huidige  visie op de 

jeugdhulp “Hart voor de Jeugd” en dient als inhoudelijk basis voor de doorontwikkeling 
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Jeugdhulp Leidse regio. De visie is op hoofdlijnen. De uitwerking van deze visie zal vorm 

worden gegeven in de aanbestedingsdocumenten en later in een opdracht en contract aan de 

uitvoerende partijen. 

 

Rode draden  

De uitgangspunten in deze visie zijn dat het kind en gezin centraal staan, dat we willen 

normaliseren en dat we de hulp zoveel mogelijk dichtbij organiseren, waarbij vroegsignalering 

en preventie belangrijke factoren zijn.    

Een verbinding  realiseren met de andere onderdelen van het sociaal domein, met de 

huisartsen en het onderwijs, de versnippering van de hulpverlening  verminderen, het 

normaliseren versterken en het werken in partnerschap is hierbij essentieel. 

 

Kind en gezin centraal: bij het verlenen van hulp en ondersteuning moet meer gekeken 

worden naar elementen in de leefwereld van het kind. Een bredere blik op hulp en 

ondersteuning is wenselijk, waarbij integraal werken, zonder schotten in het sociaal domein 

noodzakelijk is. Regels, procedures en geldstromen staan nog teveel centraal in plaats van het 

kind en het gezin. 

 

Normaliseren: er wordt nog te vaak specialistische hulp en ondersteuning ingezet, terwijl dit 

niet altijd nodig lijkt te zijn. Zo wordt er in de Leidse regio meer gebruik gemaakt van jeugdhulp 

dan landelijk gemiddeld. Dit terwijl op basis van de demografische gegevens en ontwikkelingen 

een lager percentage dan het landelijke gemiddelde verwacht zou worden.  Daarnaast geven 

jeugdhulpaanbieders aan dat ze nog te veel onnodige verwijzingen ontvangen en wordt het 

voorliggende veld nog onvoldoende benut om (laagdrempelige) hulp en ondersteuning te 

bieden. 

 

Hulp dichtbij, vroegsignalering en preventie: De Leidse regio wil hulp en ondersteuning 

laagdrempelig en dichtbij het normale leven organiseren, bijvoorbeeld op school, bij de 

huisarts, in de wijk en bij de sportclub. Door hulp en ondersteuning dichtbij te organiseren 

komen vragen van jeugdigen en ouders eerder op de juiste plek terecht. Met dichtbij moeten 

de gemeenten in de Leidse regio meer gaan inzetten op preventie en vroegsignalering. Met 

een goede preventie leggen we de basis voor een gezonde, veilige en kansrijke omgeving 

waarin kinderen opgroeien.  Door in een vroeg stadium (dus ook op jonge leeftijd) hulp te 

bieden waar nodig, kan voorkomen worden dat problemen zich in een later stadium voordoen 

en langdurige behandeling vermeden worden.  

 
Proces 

Het college van Leiderdorp heeft op 30 april 2019 besloten  om het contract met de coöperatie 
Jeugd- en Gezinsteam voor de periode van 1 jaar te verlengen (1/1/2020 t/m 31/12/2020) en 
per 2021 de opdracht voor de toegang jeugdhulp aan te besteden. 
Op basis van deze visie zal de vernieuwde opdracht aan de gemeentelijke toegang worden 
geformuleerd  die de basis vormt voor de aanbesteding van de toegang .  
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Verder zal er samen met de jeugdhulpaanbieders een programma Doorontwikkeling 
Zorglandschap 2020-2023 worden opgesteld. Hier staan de inhoudelijke doelstellingen, 
prioriteringen en uitgangspunten in voor de doorontwikkeling van het zorglandschap, die de 
nieuwe inhoudelijke opdracht voor het zorgaanbod vormen. Daarna volgt  de inkoopstrategie 
met als doel om de nieuwe contracten met het zorgaanbod van start te laten gaan in 2021. 

 
 

 
3 Beoogd effect 

De visie “”Samen sterk voor de toekomst van de Jeugd(hulp)” heeft als doel de jeugdhulp 
inhoudelijk te versterken en aan te scherpen en tegelijkertijd de betaalbaarheid van het stelsel te 
garanderen, teneinde passende hulp en ondersteuning te bieden. 
 

4 Argumenten 

 
1.1. Kinderen en gezinnen ontvangen  passende hulp en ondersteuning  

Het is belangrijk dat kinderen/gezinnen centraal staan in het hulpverleningstraject. Zij ervaren, waar 

mogelijk de regie en kunnen na het hulpverleningstraject  zo veel als mogelijk zelfstandig verder.  

Voorwaarde hiervoor is de verbinding met de aansluitende domeinen, zoals maatschappelijke 

ondersteuning, werk en inkomen, sport, welzijn en gezondheid versterkt wordt. Ontschotting binnen 

deze domeinen zowel inhoudelijk als financieel is wenselijk. 

 

1.2. Vormen van hulpverlening sluiten zoveel mogelijk aan bij het normale leven 

Normaliseren vraagt om een brede maatschappelijke verandering. Jeugdhulpaanbieders, 

maatschappelijke organisaties, onderwijs, ouders, kinderen en gemeenten spelen hierin allemaal een 

rol. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop kinderen, gezinnen en professionals met elkaar omgaan. 

Situaties die nu worden gedefinieerd als een probleem dienen op een andere manier te worden 

aangevlogen door professionals , gezinnen en jeugdigen. 

 

1.3. De aangeboden ondersteuning is passend en effectief  

Hulp dichtbij, preventie en vroegsignalering zijn belangrijke voorwaarden om te zorgen dat het 

jeugdhulpgebruik op de locatie van de jeugdhulpaanbieder vermindert en de hulp vaker in het 

dagelijkse leve n van gezinnen geboden wordt. 

 

1.4 De visie vormt de basis voor de doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio 

Deze visie is onderdeel van de eerste fase van het project “doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio” en 

vormt de basis voor de verdere proces (zoals beschreven in de inleiding) van de doorontwikkeling 

Jeugdhulp Leidse regio 

 

1.4 Er is draagvlak voor deze visie 
Deze  visie is het resultaat van een interactief traject met onze maatschappelijke partners. In twee 
bijeenkomsten en een inspraakronde hebben we met elkaar de belangrijkste onderwerpen benoemd. 
Daarnaast is er gesproken met een aantal jongeren- en cliëntenraden. 
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1. Het financiële kader in de visie houdt geen rekening met verwachte begrotingswijzigingen  
De huidige meerjarenbegroting jeugdhulp (2019 t/m 2022) is opgenomen in deze visie als 
financieel kader voor de meerjarenbegroting Jeugdhulp Leidse regio. Dit visiestuk is opgesteld in 
april 2019 en houdt nog geen rekening met verwachte begrotingswijzigingen naar aanleiding van 
volumestijgingen en/of loonontwikkelingen. 
 

6 Communicatie 

Na besluitvorming zal de visie De visie 'Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp). op de 
website van de gemeente worden gepubliceerd. 
 

7 Financiën 

Na vaststelling van de visie wordt de opdracht aan de gemeentelijke toegang vormgegeven.  
Wanneer er meer duidelijk is over de begroting en eventuele benodigde extra investering, 
ontvangt uw Raad hiervoor informatie. 
 

8 Evaluatie 

Doormiddel van rapportages zal de gemeenteraad op de hoogte worden gehouden van de 
ontwikkelingen van de jeugdhulp in de Leidse regio. Afhankelijk van het proces wordt een 
evaluatie moment ingepland. 

 
 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Z/19/082969/159730  Visie jeugdhulp 'Samen Sterk voor Toekomst van Jeugd(hulp) 
2. Z/19/082969/159716  Reactienota Insprekers Visie jeugdhulp 'Samen Sterk voor Toekomst van  

                                       Jeugd(hulp) 
3. Z/19/082969/159715  Reactienota Adviesraden Visie jeugdhulp 'Samen Sterk voor Toekomst  

                                      van  Jeugd(hulp) 


