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Voldaan voorwaarts 

 

Passende jeugdhulp organiseren voor kinderen en gezinnen die het echt nodig 

hebben, is een dagelijkse uitdaging. Als gemeenten staan wij aan de lat om dit 

waar te maken. Het doel is altijd dat kinderen veilig kunnen opgroeien in een 

vertrouwde omgeving. Een veel genoemde reden waarom tijdig 

de juiste hulp bieden nog niet altijd lukt, is een (te) krap budget. 

En ja, in onze turbulente samenleving doen steeds meer 

gezinnen een beroep op jeugdhulp.... 

 



lees meer  
 

 

  

  

 

Effecten hernieuwde inkoopstrategie 

 

Regio Holland Rijnland werkt voor de specialistische jeugdhulp vanaf januari 

2022 op basis van 7 segmenten. In een animatiefilmpje wordt uitgelegd hoe de 

jeugdhulp volgens de hernieuwde inkoopstrategie is georganiseerd met 

informatie over de inzet van het voorliggend veld plus een toelichting op de 7 

segmenten waarin alle jeugdhulpvormen zijn onderverdeeld.... 

  

 

lees meer  
 

  

https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=05cee45b59&e=d97c5e5ccd
https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=dfb8229c55&e=d97c5e5ccd


  

 

Start nieuwe toegangen 

 

Sinds 1 juli 2021 bestaan de Jeugd- en Gezinsteams niet meer. De afgelopen 

periode hebben de gemeenten in Holland Rijnland ingezet op de 

doorontwikkeling van de gemeentelijke toegang. Door de gemeentelijke 

toegang lokaal en/of subregionaal te organiseren hebben de gemeenten meer 

mogelijkheden en sturing om de verbinding met het voorveld en het sociaal 

domein te organiseren en daarmee in te zetten op normaliseren en passende 

hulp dichtbij... 

  

 

lees meer  
 

  

Mijlpalen inkoopproces juli 2021 - januari 

2022 e.v. 

 

https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=86e4d382db&e=d97c5e5ccd


 

In het kader van de contractering hebben medewerkers van TWO, gemeenten 

en de supportdesk van Vendorlink in juni in een kort tijdsbestek meer dan 100 

verlengingsaanvragen van aanbieders beoordeeld. De aanbieders hebben voor 

1 juli een brief gekregen over hun contract per 1 januari 2022. Voor de 

zogenaamde potentiële aanbieders loopt het contracteringsproces nog... 

  

 

lees meer  
 

  

 

Inspectierapport 

 

Op 5 juli is het inspectierapport “Kwetsbare Kinderen 

Onvoldoende Beschermd” gepubliceerd. De vier 

jeugdhulpregio’s -regio ZW4 waar Holland Rijnland 

ook onder valt- die gezamenlijk optrekken rondom 

jeugdbescherming, zijn voor de komende 6 

maanden onder ‘verscherpt toezicht’ geplaatst, aldus 

het rapport... 

  

 

lees meer  
 

  

https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=6b67934b4d&e=d97c5e5ccd
https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=18849c2c6a&e=d97c5e5ccd


  

 

Regiovisie 

 

In 2020 hebben gemeenten in VNG-verband ingestemd met de resolutie ‘Norm 

voor Opdrachtgeverschap (NvO)’. De NvO is een antwoord op het voornemen 

van het kabinet tot wijziging van de Jeugdwet. Met deze NvO beogen 

gemeenten de regionale samenwerking te verbeteren en het 

opdrachtgeverschap te versterken. Onderdeel van de NvO is het opstellen van 

een regiovisie, wat inmiddels ook is opgenomen in het voorstel voor de 

wetswijziging. Hierin leggen jeugdhulpregio’s vast hoe gemeenten er samen 

met aanbieders voor gaan zorgen dat specialistische jeugdhulp beschikbaar is, 

voor welke functies bovenregionaal samen-gewerkt wordt en welke niet-

vrijblijvende governance de regio heeft... 

  

 

lees meer  
 

  

https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=6e0d0050d4&e=d97c5e5ccd


  

 

Vernieuwde website en communicatietools  

 

Voor aanbieders en gemeenten die graag betrokkenen bij de hernieuwde 

inkoopstrategie willen informeren over de aanpak van Holland Rijnland is een 

communicatie toolkit beschikbaar... 

  

 

lees meer  
 

  

  

Partnerschap en transformatie 

https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=91bd2afaf1&e=d97c5e5ccd


 

 

“Transformeren doe je samen” 

Dat is de overtuiging van 15 bestuurders van jeugdhulp-aanbieders, GI en 

gemeenten. Daarom vond op 15 juli een tweede bestuurlijk gesprek over 

transformatie van de jeugdhulp plaats. Het thema is deze keer afgeleid uit de 

actualiteit van het rapport van de inspectie ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende 

beschermd’ (publicatie 050721). Uit dit rapport komt naar voren dat ook in onze 

regio nog te veel kinderen te lang moeten wachten op een passende plek bij 

een uithuisplaatsing en/of onder toezichtstelling. De komende 6 maanden staan 

we als regio onder verscherpt toezicht... 

  

 

lees meer  
 

  

  

E-magazine Transformatieplan 

 

In 2018 heeft regio Holland Rijnland net als alle andere jeugdhulpregio’s van 

het Rijk en de VNG een Transformatiebudget toegekend gekregen om de 

https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=82a2eff9d1&e=d97c5e5ccd


 

vernieuwing van het jeugdhulpstelsel te versnellen. In het Transformatieplan 

zijn vijf ontwikkellijnen opgenomen die aansluiten bij het Actieprogramma ‘Zorg 

voor de Jeugd’. In de afgelopen jaren is een aantal pilots gestart en uitgevoerd 

en is een aantal onderzoeken gedaan om de jeugdhulp in onze regio te 

transformeren en beter aan te laten sluiten op de behoeften van jeugdigen... 

  

 

lees meer  
 

  

  

Beter monitoren en beperken administratieve 

druk 

 

Het Programmaplan en Inkoopplan Jeugdhulp dat gemeenten hebben 

vastgesteld, geeft naast de inhoudelijk ambitie ook de wens van gemeenten 

weer om meer te weten over wat er gebeurt in het jeugdhulp domein. Colleges 

willen zich goed kunnen verantwoorden naar de gemeenteraad en de 

samenleving over de kwaliteit en tijdigheid van zorg aan jeugdigen die het écht 

nodig hebben en de financiële inzet die dat vraagt. In een gesprek met 

aanbieders over de inkoop hebben zij naar voren gebracht dat deze ambitie 

voor aanbieders leidt tot een toename in administratieve lasten... 

https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=6f3f940a4d&e=d97c5e5ccd
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Deze nieuwsbrief gaat naar professionals van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio 

Holland Rijnland. Holland Rijnland bestaat uit drie samenwerkende regio’s. Leidse regio (Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) en Regio Duin en Bollen (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en 

Teylingen): inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp, gesloten jeugdhulp, veiligheid en crisis. De Rijnstreek 

(Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop): werkt in Holland Rijnland samen op veiligheid, 

crisis-bereikbaarheidsdienst en Jeugdzorgplus. De Rijnstreek regelt alle andere jeugdhulp subregionaal. 

 

Heb je nieuws of wil je reageren? 

Stuur een bericht naar: → communicatie@hollandrijnland.nl 

 

Je kunt je hier afmelden voor deze nieuwsbrief 

 

Jeugdhulpregio Holland Rijnland 

Postbus 558, 2300 AN Leiden 

071 - 523 90 90 

www.jeugdhulphollandrijnland.nl 

 

Bezoekadres: 

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden 
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