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Vraag 1:
Er wordt een wens uitgesproken om specialistisch hulp terug te dringen. Dat kan niet een doel op zichzelf 
zijn, immers een kind die deze hulp nodig heeft moet deze ook krijgen.

De vraag die zich dan voordoet - hoe bepaal je dat specialistisch hulp te veel is? Wat is de basis/grondslag 
waarmee je dit vergelijkt? Hoe is dit onderbouwt?

Antwoord 1:
Het terugdringen van het beroep op specialistische jeugdhulp in inderdaad geen doel op zich. Zoals u in 
de op 7 oktober 2019 vastgestelde visie “Samensterk voor de toekomst van jeugd(hulp)”  heeft kunnen 
lezen ligt dit genuanceerder.  Aan de wens om de specialistische hulp terug te dringen ligt een analyse ten 
grondslag.De uitganspunten uit deze visie sluiten aan op de transformatiedoelen van de jeugdwet. Deze 
transformatiedoelen waaraan wordt gerefereerd  zijn: 

• Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te 
versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en 
peuterspeelzalen.

• Eerder de juiste hulp op maat bieden om dure gespecialiseerde hulp te verminderen.

Dit zijn twee van de vijf transformatiedoelen van de jeugdwet.  Hiernaast zijn hebben we  in de analyse 
(bijlage bij de visie) een uitgebreide toelichting gegeven Deze vormt de onderbouwing voor de 
Maatschappelijke resultaten. Van de gemeentelijke toegang verwachten wij dat zij een substantiële 
bijdrage leveren aan het behalen van de ze resultaten. Graag verwijzen wij naar de analyse voor verdere 
achtergrond informatie. 

Tijdens de themabijeenkomst voor raadsbijeenkomst op 9 oktober 2019 is door het NJi aangegeven dat 
ouders steeds sneller oplossingen voor problemen buiten de deur zoeken. Ook als het gaat om relatief 
lichte vragen. Deze signalen krijgen wij ook van jeugdhulpaanbieders. Bij normaliseren gaat het er juist 
niet om de hulp buiten de deur te houden, maar juist om te onderzoeken wat er nodig is voor de jeugdige 
en zijn of haar gezin én wat binnen het gezin, binnen de toegang of in het voorliggend veld kan worden 
gedaan. Door hier op in te zetten zal naar verwachting het aantal jeugdigen in de specialistische 



jeugdhulp dalen of wordt minimaal de groei fors gedempt.  We zien in verschillende rapporten dat het 
jeugdhulpgebruik in Leiderdorp boven het gemiddelde ligt  (Cijfers 1e halfjaar 2019 Leiderdorp 12,1 en 
Nederland 10%).  Uiteraard staat het belang van het kind altijd voorop en is specialistische hulp 
beschikbaar. Indien nodig is deze  specialistische hulp beschikbaar en zal deze worden ingezet.

Vraag 2: 
Pagina 16 van het stuk jeugdhulp gemeentelijke toegang wordt de peildatum 2017 gekozen als startpunt 
voor doorverwijzing specialistisch jeugdhulp door huisartsen en peildatum 2018 gekozen als startpunt 
voor doorverwijzing specialistisch jeugdhulp door de gemeentelijke toegang: 

a) Op basis waarvan zijn deze peildata gekozen?
b) Er wordt aangegeven dat het alleen gaat om nieuwe instroom vanaf 2018 ten aanzien van 
    gemeentelijk toegang, geldt dat ook voor de instroom via de huisartsen?
c) Hoe kunnen vergelijkingen gemaakt worden tussen de beide type instroom wanneer de peildata 
    anders zijn? 

Antwoord 2:
a) deze data zijn  gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie. In de ene situatie is dat 

2017 en de andere 2018. 
b) De cijfers hier hebben betrekking op de doorverwijzing door de gemeentelijke toegang (nu het 

JGT) . Het gaat hier om de nieuwe aantallen dus niet om de cliënten die voor 2018 reeds met een 
verwijzing van het  JGT in de specialistische jeugdhulp  zaten. De verwijzing door huisartsen staat 
in de kolom daarboven.

c) Het betreft hier geen vergelijking tussen beide type instroom. Het gaat om een duiding van 
aantallen of percentages. 

Vraag 3:
Pagina 17 van het stuk — waarom is de norm voor de wachttijd bij de gemeentelijke toegang 14 dagen? 
Waar is dit op gebaseerd?  

Antwoord 3:
Uit de vele gesprekken en bijeenkomsten met maatschappelijke partners en aanbieders is een termijn 
van 14 dagen als wachttijd naar voren gekomen. Wij hebben vooral geluisterd naar de professionals uit 
het veld. 

Vraag 4:
In onze lokale maatwerk deel onder het kopje monitoring en verantwoording wordt gesproken over 
belang van cijfers maar ook reflectie & ook toevoegen aan subgunningscriterium. Hoe verhoudt deze 
wens zich met de indicatoren die in een eerder hoofdstuk staan gemeld?

Antwoord 4:
Wij verwachten van de gemeentelijke toegang dat zij een substantiële bijdrage leveren aan de 
maatschappelijke resultaten. Immers de gemeentelijke Toegang kan nooit alleen verantwoordelijk zijn 
voor het behalen van de resultaten, zij zijn afhankelijk van de gemeente en andere partners.   Om de 
uiteindelijke mate van bijdrage te kunnen bepalen kun je hier niet alleen naar cijfers kijken. Het gaat er 
natuurlijk ook om hoe het gesprek wordt gevoerd. Hoe we dit gaan invullen wordt onderdeel van de 
aanbesteding. 

Vraag 5:
Gezien het feit dat de indicatoren nog in ontwikkeling lijken te zijn — is er de gelegenheid in het proces 
ingebouwd om na een tussenevaluatie de indicatoren indien nodig aan te passen?  

Antwoord 5:
Zeker. Hiernaast is dit ook een onderwerp van gesprek in de marktconsultatie. 


