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Wat ga ik vertellen?

• Hoe is de jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid georganiseerd?

• Ontwikkelingen in die samenwerking

• Actuele ontwikkelingen

• Toelichting ontwikkelagenda jeugd

• Uitwisseling



Samenwerking jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

• Sinds 2015 werken we in Zuid-Holland Zuid intensief  samen om jeugdigen en 
gezinnen die dat nodig hebben passende zorg te bieden

• In die samenwerking zijn twee organisaties cruciaal: Stichting Jeugdteams Zuid-
Holland Zuid en de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ)

• Onderscheid lokale en regionale verantwoordelijkheid:

• Lokaal: ‘voorveld’ (vb. schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk)

• Regionaal: zorglandschap (tweedelijnszorg, achter een beschikking) plus specifieke taken

• Samen: wijkteams (regionale opdracht met lokale inkleuring)



Ontwikkelingen in de samenwerking

• Verschuiving naar lokale sturing:

• Argumenten: kennis, lokaal passend, integraal

• Financiële solidariteit stopt per 2023

• Lokale contractering Stichting Jeugdteams vanaf  2022

• Jeugdhulp naar voren per gemeente vanaf  2021

• Gewijzigde bestuurlijke en managementstructuur vanaf  2021

• Tegelijk meerwaarde regio ten volle benutten (ontwikkelagenda, SOJ)



Actuele ontwikkelingen

1. Coronacrisis (o.a. druk op organisaties, oplopende wachtlijsten)

2. Onveranderd hoge druk op financiën

• Kosten jeugdhulp(trajecten) ZHZ lopen steeds verderop

• Benchmark 2021: ZHZ doet het desondanks relatief  goed

• 2021 incidentele extra rijksmiddelen (nog niet toereikend voor tekort begroting)

• Vanaf  2022 mogelijk structurele extra rijksmiddelen (n.a.v. uitspraak arbitrage)



Regionale ontwikkelagenda

• Naar aanleiding van analyse regionaal aanjaagteam en onderzoek AEF

• Focus op opgaven die ‘het verschil’ kunnen maken

• Aansturing, coördinatie gezamenlijk (met facilitering SOJ)

• Realisatie grotendeels door gemeenten zelf, maatwerk mogelijk/wenselijk

• Aanvullend op lokale projecten

• Invulling cliëntparticipatie van belang, vorm afhankelijk van type opgave



Ontwikkelopgaven

1. Anders Zorgen 

2. Veilig Opgroeien is teamwerk

3. Perspectiefbenadering en expertteam

4. Jeugdhulp naar voren

5. Nieuwe inkoopafspraken vanaf  2022

6. Afbakening jeugdhulp

7. Contractmanagement

8. Ondersteunend: governance, begroten en controleren, raamwerk contract SJT



1. Anders Zorgen

• Intensief  transformatie-programma met jeugdprofessionals van Stichting 

Jeugdteams

• Drie thema’s:

• budgetbewust werken

• in kaart brengen alternatieven in het zorglandschap

• lokale prioriteit (vb. zelf  uitvoeren jeugdhulp)



2. Veilig Opgroeien is teamwerk

Eerder, sneller en in samenhang deskundige ondersteuning bieden aan gezinnen 

waar veilig ontwikkelen een issue is

• Binnen dit traject wordt met deskundig nadrukkelijk ook de deskundigheid uit het 

gedwongen kader bedoeld

• Werken aan cultuurverandering in de veiligheidsketen die lokaal gericht en 

georganiseerd is, waardoor deskundigheid uit het gedwongen kader een onderdeel van 

cultuur is en mensen elkaar tijdig betrekken

• Verkorting van de keten rond dwang



3. Perspectiefbenadering en expertteam

Perspectiefbenadering

• met regionale partners (sociale diensten, Stichting Jeugdteams, grotere jeugdzorgaanbieders) en betrokken gezinnen, vanuit een 
gezamenlijk te ontwikkelen filosofie, werken aan concrete doorbraken in complexe situaties

• inzicht krijgen in de werkwijze van de verschillende gemeenten en succesfactoren en knelpunten om zo van elkaar te kunnen leren

• borging van regie, mandaat, doorzettingsmacht en financiering voor complexe situaties in lokale en regionale afspraken

Expertteam

• rijk en VNG hebben afgesproken dat elke regio eind 2021 een goed functionerend expertteam heeft

• een team dat de meest ingewikkelde zorg- en ondersteuningsvragen van kinderen/ouders beter kan beantwoorden

• ZHZ: doorontwikkeling regionaal expertiseteam, in 2015 gestart, impuls tijdens eerste Coronagolf  door uitbreiding met crisismeldpunt 
(met Stichting Jeugdteams en aanbieders)



4. Jeugdhulp naar voren

Uitgangspunt is dat voor bepaalde vormen van zorg een algemene voorziening 

passender en goedkoper is dan zorg achter een beschikking.

• Gemeenten kunnen daarom (ook) lokaal afspraken met aanbieders voor het organiseren 

van specifieke vormen van (jeugd)hulp en ondersteuning

• Hiervoor worden heldere kaders georganiseerd binnen het nieuwe regionale 

inkoopkader

• Gemeenten bepalen zelf  welk budget zij hiervoor uittrekken



5. Nieuwe inkoopafspraken vanaf  2022

• Op basis van een nieuw inkoopkader bijpassende afspraken maken met aanbieders

• Inkoopkader:

1.Beter inzetten eigen kracht en netwerk gezin 2.Normaliseren en de-medicaliseren 3.Grip op aantal aanbieders, behoud keuzevrijheid

4.Lokaal waar het kan, regionaal waar nodig 5.Jeugdhulp om de jeugdigen heen organiseren 6.Integrale aanpak vanuit het kind en het gezin

7.Versterken toegangstaak 8.SMART-afspraken met aanbieders 9.Ruimte bieden voor innovatie

10.Beperken administratieve lasten 11.Meerjarige samenwerking met aanbieders 12.Kostenbeheersing

13.Wet normering topinkomens 14.Goed opdrachtgeverschap



6. Afbakening jeugdhulp

Gericht op een nieuwe verordening Jeugdhulp, waarin duidelijk is verwoord wat 
onder jeugdhulp wordt verstaan, die past binnen de kaders van de nieuwe 
inkoopafspraken en leidraad is voor het handelen binnen de hele keten. 

• Scherpe afbakening en betere aansluiting op aanpalende beleidsdomeinen, met aandacht 
voor de systeemgrenzen (Wmo, Wlz, Zvw, etc.)

• Duidelijkheid voor inwoners: op welke jeugdhulp kunnen zij rekenen en waarvoor 
kunnen maatschappelijke partners (zoals het onderwijs) en zij zelf  worden 
aangesproken? 

• Aansluitend op de lokale situatie.



7. Contractmanagement

Gericht op versterking van gezamenlijke sturing op de contracten en de 

doelrealisatie van jeugdhulpaanbieders 

• Meer direct inzicht in en invloed op de werkwijze van aanbieders door gemeenten

• Meer sturing op contracten en doelrealisatie van aanbieders

• Beter inzicht in lokale ontwikkelingen en effecten, optimaliseren van data en prognoses

• Kostenbeheersing, reductie kans op misbruik, scherpte op rechtmatige declaraties



8. Ondersteunend

• Raamwerk lokale contractering Stichting Jeugdteams

• Borg lokale sturingsplannen met verbinding inhoudelijke maatregelen en 
begroting

• Monitoring: resultaatformulering, zijn we op koers? (kwantitatief, kwalitatief)

• Nog slimmer gebruik maken van data; koppeling verschillende domeinen

• Ontwikkelen van een leeromgeving: uitwisselen en leren van elkaar

• Begroten: lokaal en regionaal, realistisch, goede forecast



In gesprek


