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Raadsbrief - informeren stand van zaken prakt'rjkondersteuner
jeugd

Geachte gemeenteraad van Leiderdorp,

ln lijn met de toezegging van het college tijdens de raad van 9 september 2019
(nummer 30) om u op hoofdlijnen te informeren over de invulling van de beoogde
samenwerking tussen huisartsen en de lokale toegang, bent u op 5 februari2ozo
middels een brief geïnformeerd over de voortgang. ln deze brief
(z/2o/09485lh84597) is het afgelopen proces, de inhoud van het gekozen scenario
en het vervolgtraject geschetst. Middels deze brief brengen wij u op de hoogte van
de stand van zaken.

Scenario's:
De scenario's die voorlagen nog even in het kort:
l.Taken von bestaonde P)H-GGZ (voor volwassenen) uitbreiden voor Jeugd.

2.De Praktijkondersteuner Jeugd (POJ)functie te beleggen bij het JGT,

Alle huisartsen in Leiderdorp hebben uiteindelijk gekozen voor scenario 2. Dit
scenario zijn wij in gezamenl'rjkheid met het JGï en de huisartsen verder gaan
uitwerken.

Pilot is gestart:
Vanwege de maatregelen rondom covid-19 is de pilot later gestart dan waar in
eerste instantie op is ingezet (gewenste start voor de zomer van 2020). Het JGT en
de huisartsen hebben tijdens de eerste lockdown en de maanden daarna
logischerwijs hun handen vol gehad aan andere zaken. we zijn verheugd u te
kunnen melden dat er inmiddels twee praktijkondersteuners Jeugd zijn aangesteld
zij zijn in dienst van een moederorganisatie verbonden aan de coóperatie JGT.
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De pilot POJ is in Leiderdorp om deze reden officieel van start gegaan per 1"

september 2020.

Relatie doorontwikkeling van de toegang jeugdhulp Leidse regio en aanbesteding

nieuwe toegang:
Zoals door benoemd in de brief op 5 februari 2O2O en het visiedocument 'Visie

Samensterk voor de toekomst van de jeugd(hulp)' staan in de doorontwikkeling van

de Leidse regio drie rode draden centraal: kind en gezin centraal- normaliseren- hulp

dichtbij, vroegsignalering en preventie. Door de start van de praktijkondersteuners

Jeugd is de verwachting dat er een betere samenwerking tussen de huisartsen, het

JGT, CIG en lncluzio ontstaat en is daarmee de aanname dat minder jeugdigen naar

specialistische zorg worden doorverwezen. Daarnaast wordt er vanuit een integrale

gezinsfocus naar de hulpvraag van een jongere/gezin gekeken.

ln de opdracht aan de nieuwe toegang Jeugdhulp heeft de aansluiting met de

huisartsen ook prioriteit gekregen. Hiervoor zijn voor 2021 middelen in de begroting

gereserveerd. ln de aanbestedingsleidraad staat beschreven dat vanuit het belang

voor de continuiïeit voor de cliënt, de opdrachtnemer een inspanningsverplichting

heeft tot het overnemen van personeel. Dit geldt ook voor de praktijkondersteuner

Jeugd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
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