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Samenvatting
Binnen het brede veld van Jeugdhulp worden verschillende termen gebruikt, met een te
vergelijken betekenis. Soms ook wordt een verschillende betekenis gegeven aan eenzelfde term. In
dit document is getracht tot eenheid van taal te komen. Er zijn termen gekozen die de lading zo
goed mogelijk dekken. Per term is in de begrippenlijst weergegeven wat met de term bedoeld
wordt en welke ‘oude termen’ onder de in dit document gehanteerde term vallen.
De eerste keer dat een term die in de begrippenlijst staat in de tekst voor komt is deze
onderstreept weergegeven.
De lezer wordt geadviseerd, voorafgaand aan het lezen van dit document, de begrippenlijst te
lezen.
Onder de, in dit document veelvuldig gehanteerde, term ‘Jeugdhulp’ wordt verstaan:
De overkoepelende naam voor alle hulp aan jeugdigen en gezinnen met een vraag over opvoeden,
opgroeien en ontwikkeling. De hulp kan onder andere worden geboden door sociale teams en
Jeugdhulpaanbieders. Het betreft behandeling en/of ondersteuning door professionals.
Behandeling staat in deze voor: het gericht werken aan het oplossen van een probleem en/of het
verminderen van symptomen die bij het opvoeden, het opgroeien en of de ontwikkeling van
jeugdigen worden ervaren.
Ondersteuning staat in deze voor: Het bieden van hulp op die onderdelen waarop een jeugdige
en/of zijn/haar opvoeders (nog) niet op eigen kracht kan functioneren en de kennis en kunde van
professionals nodig is.

De 18 gemeenten in Noord-Holland Noord werken bovenregionaal1 samen om een transformatie te
realiseren van de specialistische functies van de Jeugdhulp. De verantwoordelijke wethouders
hebben daarvoor een bestuursopdracht geformuleerd waarin samenwerkingsafspraken tot en met
eind 2018 zijn gemaakt. Deze bestuursopdracht is door de 18 colleges vastgesteld.
De gezamenlijke doelstelling zoals geformuleerd in de bestuursopdracht is:
- Beschikbaar en bereikbaar houden van zeer specialistische vormen van Jeugdhulp in de drie
regio’s van Noord-Holland Noord.
- Afname van de inzet van deze vormen van Jeugdhulp ten opzichte van 1-1-2014 met 30% 2
aan het eind van de projectperiode.
- Voor de meest significante risico’s voor specialistische vormen van Jeugdhulp in de drie
regio’s zijn afspraken tussen gemeenten en instellingen gemaakt over beheersmaatregelen.

Transformatie en uitvoeringsplan
Naar aanleiding van de bestuursopdracht hebben de gemeenten en de Jeugdhulpaanbieders samen
een transformatieagenda ontwikkeld voor transformatie van de bovenregionale specialistische
Jeugdhulp.
Uitvoering van de acties die voortkomen uit de transformatieagenda is alleen mogelijk als de
samenwerking wordt versterkt tussen gemeenten onderling, gemeenten & aanbieders en aanbieders
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Onder bovenregionaal wordt verstaan: op de schaal van Noord-Holland Noord, de eigen regio (De Kop van Noord-Holland, regio Alkmaar
en West-Friesland en Uitgeest) overstijgend. De hulp die onder het Landelijk Transitie-Arrangement valt, hoort hier niet bij.
2
Dit is de landelijke doelstelling genoemd in Ruimte voor jeugdhulp.
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onderling. Met het vaststellen van de transformatieagenda committeren gemeenten en aanbieders
zich aan de samenwerking op de thema’s van de transformatieagenda.
De voorliggende transformatieagenda geeft richting aan de vernieuwing die nodig is om de
Jeugdhulpsector te verbeteren (effectief en efficiënt) en moet leiden tot gezamenlijke
transformatiedoelstellingen. In het uitvoeringsplan wordt nader ingegaan op de consequenties
(juridisch, organisatorisch, financieel) van deze transformatieagenda en worden keuzes gemaakt
over hoe de daarin geformuleerde gewenste verandering te realiseren.
De transformatieagenda is aan de hand van de volgende punten uitgewerkt:
1) Versterking specialistische aanvullende hulp
Investeren in specialistische aanvullende hulp zorgt ervoor dat minder vaak toeleiding naar
verblijf anders dan thuis nodig is en dat de terugkeer naar thuis eerder op een
verantwoorde wijze gerealiseerd kan worden. Het is onmogelijk om de verblijfscapaciteit af
te bouwen zonder
specialistische aanvullende hulp uit te breiden. Om reductie
van capaciteit te bereiken is investeren in specialistische aanvullende hulp dus
noodzakelijk. Ook vraagt het om een verandering in de onderlinge verhouding tussen
verblijf anders dan thuis en specialistische aanvullende hulp en om andersoortige
combinaties van specialistische hulp.
2) Kennisdeling en ontwikkeling
Vragen van jeugdigen en gezinnen over opgroeien, opvoeden en ontwikkeling zijn maar in
een beperkt aantal gevallen simpel en eenduidig te beantwoorden. De beschikbaarheid van
expertise vanuit verschillende invalshoeken is nodig, zodat integraal hulp kan worden
geboden. Ook is het nodig deze kennis en expertise eerder in het traject beschikbaar te
maken ten behoeve van vroegsignalering, goede screeningen en diagnostiek. Dit is een
voorwaarde om de doelstellingen van de transformatie te kunnen bereiken.
3) Hulp op maat
Doel van de transformatie is hulp op maat te leveren. Voorwaarde om dit te bereiken is o.a.
goede vroegsignalering, screening en diagnostiek en inzet van matched care. Hulp op maat
betekent ook dat bij de Jeugdhulp van begin tot eind wordt gewerkt aan een integraal
perspectief voor de verschillende leefgebieden van de jeugdige. Een behandeltraject moet
onderweg geïntensiveerd of beperkt kunnen worden en Jeugdhulp wordt afgesloten als de
doelen zijn bereikt.
4) Ombouw en afbouw van verblijf anders dan thuis
Jeugdigen moeten zoveel mogelijk thuis in de eigen omgeving hulp ontvangen. Als het echt
niet anders kan, moet behandeling op locatie van de Jeugdhulpaanbieder mogelijk zijn
(thema 3 - Als het echt niet anders kan). De transformatie is erop gericht het verblijf anders
dan thuis vanuit de verschillende sectoren (J-GGZ,LVB en J&O) zoveel mogelijk samen te
voegen op een beperkt aantal locaties (Integrale Regionale Behandelvoorzieningen). Door
het flexibel in kunnen zetten van deze verblijfscapaciteit kan het totaal aantal
capaciteitsplaatsen, ten opzichte van de huidige situatie worden teruggedrongen. Voor een
beperkt aantal jeugdigen blijft het nodig dat zij voor hun behandeling gebruik moeten
maken van Boven Regionale Behandelvoorzieningen . Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
verblijfsvoorzieningen
voor
jeugdigen
met
psychiatrische
problematiek,
verslavingsproblematiek of problematiek die vraagt om het kunnen beperken van vrijheden.
Als verblijf anders dan thuis nodig is, moet dit zo kort mogelijk duren. Om zo snel mogelijk
weer thuis te kunnen gaan wonen is naast het verblijf anders dan thuis, de specialistische
aanvullende hulp nodig (zie punt 1).
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Helaas kan niet iedere jeugdige dat is aangewezen op verblijf anders dan thuis, na
behandeling terug naar huis. Als terugkeer naar huis niet mogelijk is, is een woonplek
waarop de jeugdige kan blijven totdat hij/zij op eigen benen kan staan nodig. Als bij dit
wonen nog professionele ondersteuning nodig is kan deze geboden worden in een
pleeggezin, een gezinshuis of een Boven Regionale Verblijfsvoorziening. In deze laatste
voorzieningen verblijven in het bijzonder jeugdigen met een verstandelijke beperking. Een
deel van het zal altijd aangewezen blijven op ondersteuning bij het wonen.
5) Ontschotting
Dit punt gaat over het opheffen van schotten tussen Jeugdhulpaanbieders, schotten tussen
verschillende onderdelen van het sociaal domein (onder andere financiering) en de barierres
die het gevolg zijn van verschillende wet-/regel-/ en privacy wetgeving. Ontschotting is
noodzakelijk om integraal en flexibel hulp te kunnen bieden, het cliëntperspectief te
verbeteren en te voorkomen dat cliënten tussen wal en schip geraken(thema 1- De
doorgaande lijn & hulp op maat). Ontschotting is een voorwaarde voor het slagen van de
transformatie.
6) Bekostiging(s)(systematiek)
De huidige bekostigingssystematiek staat de noodzakelijke transformatie in de weg. Er zijn
verschillende vormen van bekostiging mogelijk die de transformatie wel mogelijk maken. De
bekostigingssystematiek wordt per thema nader uitgewerkt in het uitvoeringsplan. Daarin
worden ook de financiële risico’s beschreven.
In Hoofdstuk 4 van de transformatieagenda zijn de hierboven weergegeven punten nader uitgewerkt
in de volgende vier thema’s:
• Thema 1: Opgroeien
• Thema 2: Dichtbij thuis
• Thema 3: Als het echt niet anders kan
• Thema 4: Loslaten
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1 Inleiding
De 18 gemeenten in Noord-Holland Noord werken bovenregionaal3 samen om een transformatie te
realiseren van de specialistische functies van Jeugdhulp. De verantwoordelijke wethouders hebben
daarvoor een bestuursopdracht geformuleerd waarin samenwerkingsafspraken tot en met eind 2018
zijn gemaakt. Deze samenwerkingsafspraken worden uitgewerkt in deze transformatieagenda en
een uitvoeringsplan. Deze plannen zijn een co-creatie van Jeugdhulpaanbieders in de regio. Met
vaststelling committeren aanbieders en gemeenten zich aan de samenwerkingsafspraken die in het
transformatie- en uitvoeringsplan zijn opgenomen.
Voor u ligt de Transformatieagenda, waarin de thema’s en uitgangspunten voor de gewenste
samenwerking zijn opgenomen. De transformatieagenda geeft richting aan de vernieuwing die nodig
is om de Jeugdhulpsector te verbeteren (effectief en efficiënt) en om specialistische
bovenregionale Jeugdhulp te kunnen blijven uitvoeren binnen het budget dat de gemeenten
daarvoor ontvangen van het Rijk.
In het uitvoeringsplan, gebaseerd op de transformatieagenda, worden de thema’s en uitgangspunten
verder uitgewerkt in concrete samenwerkings- en uitvoeringsafspraken. Het uitvoeringsplan bevat
maatregelen en deelprojecten om de transformatie te realiseren. Daarin wordt ook een globale
planning meegenomen voor de komende jaren: wat moet wanneer gerealiseerd worden.
De transformatieagenda en het uitvoeringsplan richten zich in de eerste plaats op de samenwerking
ten behoeve van de bovenregionale Jeugdhulp. Tegelijkertijd vraagt dit veranderingen die ook
samenwerking op andere vormen van (jeugd-)hulp en ondersteuning behoeft, zowel op lokaal als
(boven-)regionaal niveau (de brede transformatieopgave). In het uitvoeringsplan wordt aandacht
besteed aan de vraag wat lokaal, regionaal en bovenregionaal aangepakt moet worden.

1.1 Probleemstelling
De verantwoordelijkheden en taken die met de nieuwe Jeugdwet per 2015 zijn overgedragen aan de
gemeenten, zijn voortvarend opgepakt. De visie van de gemeenten is dat het Jeugdhulpstelsel
uiteindelijk geheel anders gaat functioneren dan voor 2015. Zo moet de eigen kracht van gezinnen
en hun omgeving veel meer uitgangspunt zijn, een omslag van medicaliseren naar ‘normaliseren’ en
met een verschuiving van verblijf anders dan thuis naar specialistische aanvullende hulp en opvang
in zo huiselijk mogelijke situaties (bijvoorbeeld pleegzorg). Bovendien moet dit alles binnen een
krimpend financieel kader worden gerealiseerd.
Deze ambities leveren een aantal vraagstukken op die specifiek zijn voor de specialistische vormen
van Jeugdhulp. Deze vormen van Jeugdhulp vragen namelijk over het algemeen specifieke kennis,
zijn veelal intramuraal en daardoor kostbaar. Dit creëert spanning gezien het feit dat gemeenten de
komende jaren voor een flinke bezuinigingsopgave voor de Jeugdhulp staan. Tegelijkertijd willen
we zo veel mogelijk voorkomen dat onze jeugdigen buiten de regio Noord-Holland Noord
opgevangen moeten worden voor specialistische Jeugdhulp (soms is dit in de huidige situatie wel
het geval). Deze specialistische vormen van Jeugdhulp kunnen alleen beschikbaar zijn en blijven in
Noord-Holland Noord door ze slimmer en goedkoper te organiseren, maar met behoud van kwaliteit.
Kortom: door innovatie, transformatie en samenwerking. Om deze hulp in de toekomst te kunnen
behouden en verder te ontwikkelen, moeten de schotten tussen de bestaande hulpvormen en
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Onder bovenregionaal wordt verstaan: op de schaal van Noord-Holland Noord, de eigen regio (De Kop van
Noord-Holland, regio Alkmaar en West-Friesland) overstijgend. De hulp die onder het Landelijk TransitieArrangement valt, hoort hier niet bij.
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Jeugdhulp aanbieders grotendeels worden opgeheven en spreken we van functies in plaats van
voorzieningen. Dit roept onder meer de volgende vragen op: 4
•
•
•

Wat betekent de wens om de hulp dichtbij de jeugdigen, regionaal te organiseren voor
organisaties met een bovenregionaal of landelijk aanbod?
Zijn er afspraken nodig om de overgang van de huidige situatie naar de toekomstige situatie
te vergemakkelijken en gelegenheid bieden voor verdere ontwikkeling?
Wie heeft welke rol bij de bovenregionale of landelijke ontwikkelopgave?

1.2 Doelstelling project
Om een antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen hebben de samenwerkende gemeenten
van de drie regio’s besloten om samen met Jeugdhulpaanbieders een transformatieagenda te
ontwikkelen voor de bovenregionale specialistische Jeugdhulp. Deze transformatieagenda geeft
richting aan de vernieuwing die nodig is om de Jeugdhulpsector te verbeteren (effectief en
efficiënt) en bovenregionale specialistische Jeugdhulp te kunnen blijven uitvoeren binnen het
budget dat gemeenten daarvoor ontvangen van het Rijk. De voorliggende transformatieagenda moet
leiden tot concrete realisatie van de geformuleerde gezamenlijke doelstellingen.
Doelstellingen van het project zijn:
-

-

-

Samen verstevigen: Het verstevigen van de bovenregionale samenwerking tussen gemeenten
en Jeugdhulpaanbieders, gemeenten onderling, aanbieders onderling en samenwerking met
andere partijen;
Beschikbaar houden: Het beschikbaar en bereikbaar houden van zeer specialistische vormen
van Jeugdhulp in Noord-Holland Noord;
Af- en ombouw: Het afbouwen en/of ombouwen van beddencapaciteit voor bovenregionale
specialistische vormen van Jeugdhulp, aan het eind van 2018 met 30% ten opzichte van 1-12014 (zonder verlies van kwaliteit en deskundigheid);
Afspraken maken over risico’s: Het maken van afspraken tussen de drie regio’s en
Jeugdhulpaanbieders over de meest significante risico’s en beheersmaatregelen.

1.3 Resultaat
Het eindresultaat van dit project is dat de specialistische Jeugdhulpfuncties die nodig zijn voor
jeugdigen en niet landelijk georganiseerd zijn in het LTA, beschikbaar zijn en blijven in de regio’s
van Noord-Holland Noord binnen het budget dat de gemeenten hiervoor krijgen van het Rijk.

1.4 Leeswijzer
De volgende zaken uit de bestuursopdracht worden in deze transformatieagenda behandeld:
a. In kaart brengen van de huidige situatie m.b.t. bovenregionale voorzieningen voor
specialistische Jeugdhulp in de drie sub-regio’s Noord-Holland Noord (hoofdstuk 2).
b. Een schets van de gewenste situatie (hoofdstuk 3).
c. Uitwerking van de transformatiethema’s en veranderopgaven (hoofdstuk 4).
d. In kaart brengen van de risico’s en randvoorwaarden om de huidige situatie te
transformeren. En de benodigde sturing daarop (hoofdstuk 5, 6 en 7).
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Bron: notitie “Ruimte voor de Jeugdhulp”
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In het uitvoeringsplan worden de overige opdrachten uit de bestuursopdracht uitgewerkt. Dat zijn:
a. In kaart brengen van de consequenties van afbouw/ombouw en de randvoorwaarden. Zoals
herinvestering om gebruik van zeer specialistische vormen te voorkomen (door versterking
aan de voorkant) dan wel trajecten in deze vormen van Jeugdhulp te verkorten (ombouw).
b. Opstellen van een ontwikkelagenda voor gemeenten & instellingen en uitwerken (quickwins, pilots en lange termijn).
c. Opstellen van een voorstel voor risicobeheersing dat voldoende rekening houdt met de
risico’s van het transformatieproces van de bovenregionale voorzieningen voor
specialistische Jeugdhulp. Het voorstel gaat over de risico’s, oplossingen en acties bij het
transformatieproces. Zo wordt helder welke acties er (nog) moeten worden ingezet en
ontstaat een gezamenlijk verantwoordelijkheids- en urgentiegevoel.
d. Opstellen van een intentieverklaring voor de samenwerking tussen gemeenten & instellingen
in Noord-Holland Noord m.b.t. de ontwikkelagenda.
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2 Huidige situatie en cijfers
Met het schrijven van de transformatieagenda willen we voorkomen dat specialistische
bovenregionale functies in de knel komen. Daarnaast kijken we waar er mogelijkheden zijn voor de
toekomst om het, volgens de beschreven uitgangspunten, te ontwikkelen naar een optimale keten
van Jeugdhulp.
In Noord-Holland Noord bieden verschillende organisaties bovenregionale specialistische Jeugdhulp.
Deze bovenregionale specialistische Jeugdhulp is lastig te vatten aangezien elke
gemeente/inwoner/zorgaanbieder een ander beeld heeft van deze Jeugdhulp. Er ontstaat snel
verwarring doordat het begrip niet duidelijk is. Voor Noord-Holland Noord is het belangrijk om in
één taal te spreken en één visie te hebben. Daarom definiëren wij hieronder wat wij in NoordHolland Noord verstaan onder bovenregionale specialistische Jeugdhulp. Deze definiëring sluit aan
bij de afbakening zoals deze is opgenomen in de VNG notitie Ruimte voor Jeugdhulp (2015).

2.1 Wat zijn bovenregionale specialistische functies
Conform de bestuursopdracht gaan we uit van de functies zoals benoemd in de notitie ‘Ruimte voor
Jeugdhulp’ en de notitie ‘Innovatie en Transformatie van bovenregionale Jeugdhulp’ (vastgesteld op
15 oktober 2015). Onderdeel van de projectopdracht is het verhelderen van afbakening van de
functies. Het gaat om de volgende functies van Jeugdhulp:
-

24-uurs verblijf Jeugd & Opvoedhulp
Jeugdzorgplus
Jeugd Licht Verstandelijk Beperkten
Multifunctionele centra
Intramurale jeugd-Geestelijke GezondheidsZorg
Jeugdverslavingszorg.

Ten tijde van het opstellen van dit document is een deel van de genoemde functies regionaal
beschikbaar en een ander deel is bovenregionaal (binnen de drie regio’s) beschikbaar. Een zeer
klein deel van de jeugdigen die voor behandeling zijn aangewezen voor verblijf anders dan thuis,
maakt gebruik van aanbod dat op landelijk niveau beschikbaar is.
De kosten die gemoeid zijn met deze functies zijn groot. Door bovenregionale samenwerking tussen
gemeenten te organiseren wordt verwacht dat enerzijds bespaart kan worden op kosten en
anderzijds de specialistische functies bovenregionaal behouden kunnen blijven.
Of hulp valt onder de noemer ‘bovenregionale specialistische hulp’ wordt bepaald door:

•
•
•
•

•

De schaal; De functie heeft een bepaalde schaal nodig om levensvatbaar te zijn, er is een
bepaalde massa nodig om deze functie kwalitatief en kwantitatief te kunnen organiseren.
De mate van specialisatie; Een bepaalde functie is zodanig specialistisch en noodzakelijk,
dat deze niet gemist kan worden voor een specifieke doelgroep.
Het regionaal volume; De benodigde massa is niet op het regionale niveau te realiseren. Er
is per regio beperkte vraag naar ondersteuning vanuit de specialistische functie.
Het belang; Er wordt (boven)regionaal belang aan gehecht dat de functie gewaarborgd
blijft. Iedere gemeente of regio wil de beschikbaarheid waarborgen. Afstemming op
bovenregionaal niveau is daarom nodig. Dit leidt er toe dat de beschikbaarheid is
gewaarborgd zodat er een toereikend aanbod van hulpverlening in stand kan worden
gehouden.
De Integraliteit; Onder de Jeugdwet zijn verschillende vormen van jeugdhulp uit de oude
stelsels samengebracht. Nu deze scheidslijnen zijn verdwenen kan een eenduidig aanbod
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•

worden samengesteld voor jeugdigen, die kampen met sociaal maatschappelijke problemen
al dan niet met een psychiatrische component.
Het ontwikkelvermogen (Innovativiteit); De bovenregionale afspraken dienen ruimte te
bieden aan innovatie, op het terrein van verbetering van de keten, consultatie van
specialisten vanuit de voorkant en vroeginterventie.

2.2 Probleemanalyse
Knelpunten die wij tegenkomen in de huidige situatie zijn:
! De huidige specialistische functies van Jeugdhulp zijn sectoraal georganiseerd. De JeugdGGZ, de Jeugd & Opvoedhulp en de Jeugd-LVB hebben ieder eigen specialistische functies
terwijl de hulpvragen van jeugdigen zelden in een hokje passen.
! Het aantal beschikbare capaciteitsplaatsen neemt af door de bezuinigingen vanuit het Rijk
van de afgelopen jaren. Hierdoor dreigt niet alleen capaciteit maar ook expertise uit NoordHolland Noord te verdwijnen en belanden jeugdigen op een wachtlijst of worden buiten de
regio’s geplaatst omdat er geen of onvoldoende capaciteit is binnen de regio’s.
! Hulpverlening, en daarmee ook de bedrijfsvoering van de Jeugdhulp aanbieders, is ingericht
op standaard trajecten en producten. Dit maakt het lastig maakt om maatwerk te bieden.
Elke Jeugdhulp aanbieder heeft zijn eigen gebouwen, zijn eigen bedden en zijn eigen
reservecapaciteit. Ook is niet iedere aanbieder even goed in staat om de eigen
bedrijfsvoering flexibeler te maken en om afstand te doen van de standaard pakketten en
werkwijzen in het aanbod.
!

Gemeenten hebben tot dusver standaardtrajecten en producten ingekocht en hun eigen
bedrijfsvoering hier op ingericht. Beschikkingen en opdrachten van gemeenten zijn
onvoldoende flexibel om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de jeugdige.

!

De financiering van producten van Jeugdhulp aanbieders is nu nog verschillend per
regio/gemeente. Dit maakt het voor Jeugdhulp aanbieders ingewikkeld om samen te
werken, want wie betaalt wat in een integraal hulptraject? Ook is er nog veel
onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de kosten; valt de hulp onder de
Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of onder de
Wet Langdurige Zorg?

!

Behandelingen worden door Jeugdhulp aanbieders soms om financiële redenen gestopt,
terwijl de jeugdige nog niet uitbehandeld is. Soms ook worden geen verlengingen van
beschikkingen afgegeven terwijl behandeling nog wel nodig is.

!

Op de verschillende niveaus in het onderwijs wordt voor leerlingen met problemen vaak een
beroep gedaan op verschillende aanbieders voor ondersteuning en advies. Scholen geven
niet altijd uitvoering aan de adviezen, waardoor de problematiek verergert. Als oorzaak
wordt gebrek aan tijd en/of de financiële middelen aangegeven.

!

Een aanbod voor jeugdigen, als alternatief voor onderwijs, is onvoldoende aanwezig,
waardoor problematiek verergert.

!

Ten tijde van het opstellen van dit document is er nog onvoldoende kennis en expertise bij
medewerkers van lokale teams om goed en snel in te kunnen schatten welke problemen
spelen en welke hulp nodig is. Er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van de expertise
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van Jeugdhulp aanbieders en screening en diagnostisch onderzoek vindt nog te weinig plaats
waardoor onder- en overschatting van problematiek nog regelmatig voorkomt.
!

Personen rond de jeugdige, de ouders en het gezin worden nog te weinig betrokken bij de
ondersteuning van jeugdigen en gezinnen die hulp zoeken. De regie over hulp ligt zelden bij
het gezin zelf en de afstemming tussen het gezin aan de ene kant en de lokale teams en
Jeugdhulpaanbieders aan de andere kant dient verder te worden ontwikkeld.

!

De Jeugdhulp is in veel gevallen nog beperkt tot de leeftijdgrens van 18 jaar. Dit terwijl
Jeugdhulp eigenlijk geboden zou moeten kunnen worden tot het moment dat een
jongere/jong volwassene op eigen kracht zijn leven in kan richten. Ook zijn er jongeren
waarvan gedurende een Jeugdhulptraject duidelijk wordt dat zij langdurig (en dus ver
voorbij de achttiende verjaardag) hulp nodig hebben. Het vinden van een woonplek voor
deze jongeren is in de praktijk een groot probleem.

!

Soms durven hulpverleners van een Jeugdhulpaanbieder een cliënt niet ‘terug te geven’ aan
een lokaal team of de personen rond een jeugdige of gezin. Vaak komt dit doordat
onvoldoende gekeken is naar de mogelijkheden van het lokale team en de personen om het
jeugdige en gezin. Hierdoor wordt langer dan echt nodig is gebruik gemaakt van hulp door
een Jeugdhulp aanbieder.

Naast bovenstaande knelpunten hebben we ook te maken met verschillende ordeningsprincipes die
gehanteerd worden om invulling te geven aan de samenwerking binnen de Jeugdhulp. We hebben te
maken met diverse ordeningsprincipes die we moeten verbinden:
!

Landschappelijke ordeningsprincipe
" 1ste lijn
basiszorg/generalistische zorg
" 2de lijn A
specialistische zorg
" 2de lijn B
hoog specialistische zorg
" 3de lijn
topklinische zorg

!

Geografisch ordeningsprincipe
" Gemeentelijk niveau
" Regionaal niveau
" Bovenregionaal niveau
" Landelijk niveau
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!

Ordeningsprincipe op basis van complexiteit (in- op- en afschalen)

!

Ordeningsprincipe op basis van de plek waarop ondersteuning en/of behandeling
wordt geboden
"
"
"
"

Hulp thuis
Hulp op locatie zorgaanbieder
Dagbehandeling
Verblijf anders dan thuis
-Pleegzorg
-Gezinshuis
-Integrale Regionale Behandelvoorziening
-Bovenregionale Behandelvoorziening
-Bovenregionale Specialistische verblijfsvoorziening

Verblijf
anders dan
thuis
Dagbehandeling
Hulp op locatie zorgaanbieder
Hulp Thuis

Plek van ondersteuning of behandeling

2.3 Onderbouwing
Om de huidige situatie van de verblijfscapaciteit bij Jeugdhulpaanbieders te kunnen onderbouwen is
een uitvraag gedaan bij de Jeugdhulpaanbieders die verblijfscapaciteit hebben (of hadden) voor
jeugdigen uit de regio Noord-Holland-Noord. De uitvraag is gedaan op de functies zoals genoemd en
gedefinieerd in de notitie Ruimte voor Jeugdhulp aangevuld met de functie Kort Verblijf (korter dan
6 weken. Hieronder valt onder andere de opvang van jeugdigen die als gevolg van een crisis niet
thuis of in een pleeggezin konden verblijven)
Het aanbieden van de functies per regio (de functie wordt geboden in de regio en is alleen
beschikbaar voor jeugdigen uit die regio) zou leiden tot nog hogere kosten dan nu al het geval is.
Het aantal jeugdigen dat per regio aanspraak maakt op de functies is te klein om de functies
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efficiënt in te zetten. De functies zijn daarom beschikbaar voor een groter dan regionaal gebied.
Soms gaat het daarbij om een verblijfscapaciteit waarin jeugdigen uit de drie regio’s verblijven,
soms maken ook jeugdeigen uit andere regio’s gebruik van de functie.
Een 0 meting met betrekking tot de capaciteit die per verblijfsfunctie beschikbaar is en vanaf 2014
beschikbaar was, is verricht. Hierin valt te zien dat het aantal capaciteitsplaatsen reeds sterk is
gekrompen. Een analyse van de verzamelde data zal begin 2017 beschikbaar komen.
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3 Gewenste situatie
Jeugdhulp aanbieders en gemeenten willen de komende vier jaar de volgende situatie realiseren
voor de bovenregionale functies genoemd onder paragraaf 2.1.:
Jeugdhulp is vraaggestuurd en op de plek waar de jeugdige woont of verblijft beschikbaar.
Visie: - Verblijf anders dan thuis is een tijdelijke toevoeging aan de doorgaande zorglijn.
- Verblijf anders dan thuis is als dat echt nodig is binnen 24 uur beschikbaar.
- Verblijf anders dan thuis is binnen de eigen regio en anders binnen de drie regio’s
(bovenregionaal) beschikbaar.
- Alleen voor zeer specialistische behandelfuncties kan uitgeweken moeten worden naar een
landelijke voorziening.

Landelijk/
provinciaal

Regionaal

Bovenregionaal

Lokaal

Het kwaliteitsniveau van de Jeugdhulp op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau is zodanig dat
de hulp efficiënt en effectief kan worden ingezet:
Voldoende en kwalitatieve expertise en deskundigheid gewaarborgd.
De schaalgrootte is passend bij de behoefte.
Beschikbaarheid van capaciteit , expertise, kwaliteit waarborging, efficiëntie/effectiviteit.
Integraal als het kan, specifiek als het moet.
Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor een passend bovenregionaal
aanbod.

Een impressie van de gewenste situatie is op de hiernavolgende pagina grafisch weergegeven.
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Uitleg bij visualisatie van de Transformatie agenda Specialistische Jeugdhulp NoordHolland Noord
1. levenslijn
2. Doorgaande
zorglijn
3. Lokale team

4. Specialistische
Aanvullende hulp
hulp thuis/directe
leefomgeving, hulp op
locatie zorgaanbieder,
hulp op de
verblijfsplaats van de
jeugdige (verblijf
anders dan thuis)
5. Verblijf anders dan
thuis
Pleeggezin, gezinshuis,
specialistische
behandelvoorziening
gericht op terugkeer
naar huis,
specialistische
verblijfsvoorziening
gericht op toegroeien
naar zelfstandigheid

2016
2019
Het leven van de jeugdige
Doorgaande zorglijn; de zorg die de jeugdige vanaf geboorte ontvangt van ouders en
anderen uit de directe omgeving
Tijdelijke toevoeging van hulp aan de
Tijdelijke toevoeging aan de doorgaande
doorgaande zorglijn. De hulp wordt
zorglijn. De hulp wordt onafgebroken
onderbroken op het moment dat
ingezet, ook als, naast de inzet van het
aanvullende hulp wordt ingezet en
lokale team nog aanvullende hulp of
weer opgepakt als de aanvullende hulp verblijf anders dan thuis wordt ingezet.
wordt afgerond
Specialistische hulp door verschillende Specialistische hulp door verschillende
Jeugdhulpaanbieders op verschillende
Jeugdhulpaanbieders op 1 beschikking. De
beschikkingen. Vaak volgordelijk of
hulp wordt integraal en indien gewenst
naast elkaar; stepped care.
gecombineerd aangeboden; matched care.

Verblijf anders dan thuis:
• Pleegzorg
- gericht op terugkeer naar huis
- gericht op toegroeien naar
zelfstandigheid
• Gezinshuizen
gericht op terugkeer naar huis
gericht op toegroeien naar
zelfstandigheid
• Boven regionale behandel
voorzieningen; woningen van
(jeugd)hulpaanbieders met een
specifieke invalshoek (Jeugd &
Opvoedhulp, J-GGZ, LVB)
-gericht op terugkeer naar huis
- gericht op doorstroom naar
pleegzorg of gezinshuizen
• Bovenregionale specialistische
verblijfsvoorziening
-gericht op toegroeien naar
zelfstandigheid
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Verblijf anders dan thuis :
• Pleegzorg
- gericht op terugkeer naar huis
- gericht op toegroeien naar
zelfstandigheid
• Gezinshuizen
gericht op terugkeer naar huis
gericht op toegroeien naar
zelfstandigheid
• Integrale Regionale Behandel
Voorzieningen; woningen met jeugdigen
met uiteenlopende problematiek
- gericht op terugkeer naar huis
- gericht op doorstroom naar pleegzorg
of gezinshuizen
• Bovenregionale Behandel Voorzieningen;
woningen met jeugdigen met een
specifieke hulpvraag (psychiatrie in
engere zin, Jeugdzorgplus ,
verslavingskliniek enz.)
-gericht op terugkeer naar huis
- gericht op doorstroom naar pleegzorg
of gezinshuizen
• Bovenregionale Specialistische
Verblijfsvoorziening
-gericht op toegroeien naar
zelfstandigheid
• Maatwerk
- gericht op toegroeien naar
zelfstandigheid

Met de transformatie van de Jeugdhulp willen we bereiken dat jeugdigen en gezinnen in de
gemeenten van de drie regio’s in hun kracht worden versterkt door passende hulp die dichtbij en in
samenhang wordt geboden. Zodat jeugdigen kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen
mee kunnen doen in de samenleving. Deze hulp moet zo dicht mogelijk bij thuis geboden worden.
En wanneer thuis blijven wonen voor een jeugdigen echt niet meer mogelijk is, dan moet er
adequate hulp geboden worden op plekken die de gezinssituatie zoveel mogelijk nabootsen.
Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders die de gewenste transformatie willen realiseren en er ook blijk
van geven daartoe in staat te zijn, gaan in deze een strategisch partnerschap aan.
En wat willen we hiermee bereiken:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Alle jeugdigen hebben een veilige woonomgeving en passende dagbesteding.
De ondersteuningsbehoefte is leidend.
De inzet van het lokaal team en specialistische aanvullende hulp zijn een tijdelijke
toevoeging aan de doorgaande zorglijn.
Doen wat nodig is; de inzet van het lokale team en de specialistische aanvullende hulp stopt
als de doelen zijn bereikt en de jeugdige en/of het gezin samen met de steunfiguren uit de
omgeving, op eigen kracht verder kan.
De hulp is op maat; we gaan van ‘stepped care’ (verschillende hulpvormen vanuit
verschillende Jeugdhulpaanbieders, worden los van elkaar/na elkaar ingezet) naar ‘matched
care’ (multidisciplinair kijken en multidisciplinair behandelen).
Het sociale netwerk wordt, meer dan nu het geval is, in een vroeg stadium betrokken bij de
hulp. Het gezin houdt de verantwoordelijkheid en de regie (tenzij anders besloten wordt).
De hulp wordt als het kan thuis geboden en anders op de locatie van de Jeugdhulpaanbieder
of op de plek waar de jeugdige verblijft.
Bij verblijf anders dan thuis loopt de specialistische aanvullende hulp door; Verblijf anders
dan thuis is een tijdelijke toevoeging aan de doorgaande zorglijn.
Er zijn voldoende plekken voor verblijf anders dan thuis beschikbaar in de regio of anders in
één van de drie regio’s. De hulp van aanbieders, inclusief het verblijf anders dan thuis, is
integraal en flexibel. Het verblijf anders dan thuis in een Bovenregionale specialistische
behandelvoorziening richt zich op een specifiek deel van de problematiek (J-GGZ, LVB,
Verslavingszorg Jeugdzorgplus) en is een uitzondering op de regel en alleen beschikbaar als
dit nodig is voor de hulpvraag van de jeugdige.
We bevorderen uitstroom en proberen de instroom in verblijf anders dan thuis te
voorkomen. Doel is altijd ‘doorstroom’: van thuis naar verblijf anders dan thuis en weer
terug naar thuis of een andere duurzame woonplek.
Er is één regisseur gedurende het gehele Jeugdhulptraject van een jeugdige, ongeacht van
welke Jeugdhulpaanbieder die jeugdige op dat moment zijn hulp ontvangt.
Ontschotting van verschillende gemeentelijke domeinen.
Resultaatsturing: gemeenten sturen op het ‘wat’, niet op het ‘hoe’.
Er zijn duidelijke afspraken tussen lokale teams, onderwijs en Jeugdhulp over regie,
verantwoordelijkheid en financiering van diensten.
Bedrijfsvoering van gemeenten en Jeugdhulpaanbieders is op orde. Hiermee is er tijd voor
waar het echt om gaat; goede Jeugdhulp.
Er is één gezamenlijke visie in Noord-Holland Noord over hoe we omgaan met specialistische
Jeugdhulp
Er is een vertrouwensband en men werkt transparant samen.
Er zijn duidelijke communicatielijnen (boven)regionaal tussen gemeenten en
inwoners/aanbieders.
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•

•

•

•
•
•
•

•
•

Gemeenten werken samen waardoor voorzieningen (Bovenregionale specialistische
behandelvoorzieningen) beschikbaar blijven. Er wordt overstijgend beleid gemaakt en
gevoerd in het belang van de jeugdigen.
Verwijzers (lokale teams/(huis)artsen) zijn op de hoogte van het beschikbare Jeugdhulp
aanbod en kunnen een hulpvraag juist inschatten. Zij weten waar men de vraag het beste
kan stellen.
Jeugdhulp dient effectief plaats te vinden. Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van
effectieve interventies zoals beschreven staan in de databank van het Nederlands Jeugd
Instituut of Kenniscentrum LVB.
Specialistische bovenregionale kennis en expertise en ‘best practices’ worden gedeeld met
de regio's.
Meer Specialistische aanvullende hulp ter voorkoming van verblijf anders dan thuis, tijdens
het verblijf anders dan thuis en na het verblijf anders dat thuis.
Jeugdhulp is gericht op de hulpvraag van de jeugdige en op de best passende oplossing. Er
wordt vraaggestuurd gewerkt en niet aanbod gericht.
Jeugdhulp is gericht op de jeugdige, zijn gezinsleden en andere personen in de directe
omgeving daarvan (versterken van de mogelijkheden van alle personen rondom de jeugdige
die belangrijk voor hem/haar zijn).
Elke jeugdige met een hulpvraag heeft een perspectiefplan; waarin wonen, werken
(onderwijs, dagbesteding) en vrije tijd is opgenomen.
De verschillende sectoren (voorheen J-GGZ, LVB, J&O, Jeugdzorgplus) en Gecertificeerde
Instellingen werken beter samen.

Kortom, de gemeenten en Jeugdhulpaanbieders willen afspraken maken over:
1. Regionale ontwikkelopgave: specialistische kennis dichtbij het kind;
• Op welke wijze kan specialistische kennis en kunde in de regio worden georganiseerd en
ingezet ten behoeve van de ondersteuning van jeugdigen?
• Op welke wijze kan specialistische kennis en kunde die nu op verschillende niveaus
aanwezig is ook in de toekomst worden doorontwikkeld? Op welke wijze kan deze kennis en
kunde ook in de toekomst worden benut op lokaal niveau?
• Welke ontwikkelopgave is er voor regio’s en Jeugdhulpaanbieders om kennis voortdurend te
verrijken en te verspreiden, zodat zorg dichtbij steeds beter wordt?
• Wie heeft welke rol bij de regionale ontwikkelopgave?
2. Bovenregionale of landelijke ontwikkelopgave;
• Wat betekent de wens om de hulp dichtbij het kind, regionaal te organiseren voor
organisaties met een bovenregionaal of landelijk aanbod?
- Welke bovenregionale of landelijke functies zijn noodzakelijk om samen in stand te
houden of te ontwikkelen?
- Voor 2017 en verder; Hoe kan deze specialistische capaciteit dichter bij de regio’s
worden gebracht en verantwoord worden verlaagd?
• Zijn er afspraken nodig om de overgang van de huidige situatie naar de toekomstige situatie
te vergemakkelijken en tevens gelegenheid bieden voor verdere ontwikkeling?
• Wie heeft welke rol bij de bovenregionale ontwikkelopgave?
In relatie tot bovenstaande zijn in dit document de volgende 4 transformatiethema’s uitgewerkt:
• Opgroeien
• Dichtbij thuis
• Als het echt niet anders kan
• Loslaten
Deze transformatiethema’s worden in het volgende hoofdstuk toegelicht (gewenste veranderrichting
per thema). In het uitvoeringsplan beschrijven we hoe we de gewenste verandering gaan realiseren.
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4. De transformatie
Om de transformatie te bereiken, moeten gemeenten en Jeugdhulpaanbieders een gezamenlijk
beeld hebben over hoe de Jeugdhulp er in de ideale wereld uit ziet. In hoofdstuk 3 hebben we
daarom de gewenst situatie geschetst. In dit hoofdstuk gaan we in op de veranderrichtingen om de
gewenste situatie te realiseren en de daarbij behorende veranderopgaven. Dit wordt in dit
hoofdstuk geschetst aan de hand van vier thema’s: opgroeien, dichtbij thuis, als het echt niet
anders kan en loslaten. Per thema zijn een aantal speerpunten en uitgangspunten geformuleerd.
Hieruit komen een aantal veranderopgaven voort, waarbij is gekeken naar wat dit betekent voor de
Jeugdhulp, zowel vanuit de gemeenten als vanuit de Jeugdhulpaanbieders.

4.1 Thema 1: Opgroeien
Speerpunt 1 bij thema Opgroeien: Doorgaande zorglijn
Al voor de geboorte wordt een kind omringd met zorg. Zorg van de ouders, gezins- en familieleden,
vrienden en bekenden, maar ook met zorg van mensen die zich op een professionele wijze
verhouden tot het kind. De eersten zullen het leven lang om het kind heen staan, de laatsten komen
en gaan. Sommigen zijn jaren aan het kind verbonden en hebben intensief contact, anderen zijn
maar kort betrokken en staan op grotere afstand. We spreken over een doorgaande zorglijn; een
kabel die bestaat uit verschillende draden. Een kabel die tijdelijk verdikt of versterkt wordt met
bijzondere draden als dit voor het opgroeien en het ontwikkelen van het kind nodig is.
Voor verreweg de meeste jeugdigen geldt dat zij gedurende het opgroeien geen, of maar kort,
ondersteuning nodig hebben. Voor een klein deel geldt dat er tijdelijk, een aantal weken of
maanden intensieve ondersteuning nodig is. Voor een nog kleiner deel geldt dat er zeer
specialistische, intensieve hulp aan de doorlopende zorglijn moeten worden toegevoegd. Voor deze
laatste groep geldt dat de periode waarin zij ondersteuning krijgen, vaak ook langer duurt. Soms
zelfs tot ver na het bereiken van het 18e levensjaar tot een leven lang aan toe.
Hoe eerder er zicht is op ‘een kink in de kabel’, hoe eerder passende ondersteuning kan worden
geboden en hoe groter de kans dat voorkomen wordt dat later veel intensievere hulp nodig is.
Daarnaast is het zaak om de intensieve hulp zodra het kan ook zo snel mogelijk weer af te bouwen.
Uitgangspunten Doorgaande zorglijn
Eigen kracht

Continuïteit
Flexibiliteit
Regie
Ontschotting
Vroegsignalering

Altijd gericht op het versterken of, bij een blijvende beperking, in stand
houden van het eigen vermogen en dat van de personen in de directe
leefomgeving van de jeugdige.
Hulp en ondersteuning moet er zijn op het moment dat dit nodig is.
Toevoegen, afschalen, stoppen en weer op kunnen pakken van hulp (als dat
nodig is).
Inzetten en monitoren van de hulp (doelen stellen, evalueren, plannen
bijstellen), sturen op afspraken en hulp, zorg dragen voor afstemming.
Niet de leeftijd maar de ondersteuningsbehoefte is leidend.
Actief handelen bij signalen die escalatie van problemen doen vermoeden
(ook wanneer er al hulp wordt ingezet).
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Speerpunt 2 bij thema Opgroeien: hulp op maat
Iedere vraag om hulp vraagt om maatwerk. Bij deze vraag staat de behoefte van de jeugdige en het
gezin centraal. Veelvoorkomende vragen kennen een standaard aanpak, die slechts om fine tuning
vraagt om tot maatwerk te komen. Als de lokale teams van de gemeenten Jeugdhulp experts
kunnen consulteren, vergroot dit de kans dat voor de juiste hulp wordt gekozen en dus de kans dat
de hulp gaat doen wat ervan verwacht wordt.
Wanneer de aard van problemen divers is en de ernst toeneemt, volstaat het niet om standaard
aanpakken te stapelen. Brede en zorgvuldige screening en/of diagnostisch onderzoek draagt bij aan
een grotere kans op het bereiken van doelen en het beperkt houden van kosten op langere termijn.
Op basis hiervan kan een maatwerkoplossing worden geconstrueerd; ‘doen wat nodig is’ ofwel
‘matched care’.
De maatwerkoplossing wordt geboden door professionals van verschillende organisaties of
onderdelen daarvan. Deze professionals zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het vinden en
bieden van de juiste hulp. We spreken dan van integraal maatwerk.
Uitgangspunten Hulp op maat
Beschikbaarheid
expertise
Adequate
screening
en
diagnostiek
Matched care
Eigen Kracht

De expertise van de specialistische Jeugdhulp is beschikbaar voor lokale
teams via Consultatie & Advies
Bij onduidelijke hulpvragen waar vermoedelijk specialistische Jeugdhulp voor
nodig is, vindt goede screening en diagnostiek plaats.
De specialistische Jeugdhulp wordt niet aangeboden in standaardpakketten,
maar: we doen wat nodig is (matched care en integraal maatwerk).
Professionals zetten in op het betrekken van personen uit de directe
omgeving rond de jeugdige en het gezin bij de ondersteuning en
hulpverlening.

4.1.1 Wat betekent dit thema voor de specialistische Jeugdhulp?
De veranderopgaven
Wat betekent dit
voor instellingen

-

Wat betekent dit
voor gemeente

-

-

Ondersteuning moet flexibeler georganiseerd worden. Dit heeft grote
gevolgen voor de bedrijfsvoering van Jeugdhulpaanbieders en voor hun
medewerkers. Deze kunnen immers minder terugvallen op standaard
methoden maar zullen meer moeten (kunnen) varen op de eigen
professionaliteit;
Acceptatie dat een andere partij de regie heeft op de doorgaande zorglijn
van de jeugdige;
Delen van screening- en diagnostiekmethodieken met de lokale teams van
de gemeenten.
Flexibele vormen van ondersteuning organiseren kan grote gevolgen voor
de bedrijfsvoering van gemeenten hebben. Dit kan vragen om aanpassing
van uitvoeringsafspraken tussen gemeente en instellingen, bijvoorbeeld
over bekostigingssystematiek of factureringswijze.
Ontschotten van beleid en financiën zodat hulp kan doorlopen na het 18e
levensjaar als dit nodig is.
Bepalen welke expertise minimaal bij de eigen lokale teams- aanwezig
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-

moet zijn en het organiseren van een vorm van Consultatie & Advies voor
aanvullende expertise.
Helder beleggen van de regierol.
Gevolgen voor de wijze van inkoop (hoe en wat gaan gemeenten
inkopen).

4.2 Thema 2: Dichtbij thuis
Speerpunt bij thema Dichtbij thuis: Aanvullende Specialistische Hulp
Wanneer hulp nodig is, wordt deze thuis, op de kinderopvang/school of in ieder geval in de nabije
omgeving van de jeugdige en het gezin geboden. Het gaat om een tijdelijke verdikking van de
spreekwoordelijke kabel uit paragraaf 4.1. Het tijdelijke is overigens relatief want soms duurt dit
tijdelijke meerdere jaren, zeker wanneer sprake is van bijvoorbeeld een jeugdige met een licht
verstandelijke beperking.
De beweging van het bieden van hulp in die directe leefomgeving van de jeugdige, is enkele jaren
geleden al ingezet. Maar de intensiteit van de inzet van deze hulp in de directe omgeving lijkt
gelimiteerd. Er is nog een groot gat tussen de meest intensieve vorm van aanvullende specialistische
hulp en de lichtste vorm van verblijf anders dan thuis.
Het uitbreiden van mogelijkheden om thuis hulp te bieden, zal bijdragen aan het terugdringen van
het aantal jeugdigen dat uit huis wordt geplaatst. Innovatieve, integrale hulpvormen die thuis
worden geboden en het mogelijk maken om de intensiteit van hulp thuis te vergroten, vragen om
een investering nu, maar leiden tot een kostenbesparing op langere termijn. Een kostenbesparing
omdat mogelijke uithuisplaatsing kan worden voorkomen, maar ook door het terugdringen van
bedrijfsvoeringkosten door te werken met een eenvoudige, integrale financieringsvorm.
Uitgangspunten
Doorontwikkeling
ambulante hulpvormen
Vereenvoudiging
bekostigingsafspraken
Financieel
houdbare
hulpvormen

Doorontwikkelen van innovatieve, intensieve vormen van hulp die thuis
geboden kunnen worden om de inzet van verblijf anders dan thuis te
voorkomen of te verkorten.
Integrale hulp op basis van eenvoudige, integrale financieringsvorm.
Tijdig investeren leidt tot kostenbesparing later.

4.2.1 Wat betekent dit thema voor de specialistische Jeugdhulp?
De veranderopgaven
Wat betekent dit
voor instellingen

-

Verblijf anders dan thuis zal minder ingezet worden, omdat vragen
afgevangen worden door aanvullende specialistische hulp. Dit betekent
dat
aanbieders
hun
verblijfscapaciteit
zullen
moeten
afbouwen/ombouwen. Dit heeft gevolgen voor:
• de bedrijfsvoering
• het vastgoed
• personeel
Het kan ook leiden tot reorganisatie(s) en/of het ontvlechten van
organisaties.
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Wat betekent dit
voor gemeenten

Gemeenten moeten zicht hebben op wat zij nodig hebben om het
(lokale/regionale) voorveld zo te versterken, dat een intensivering van
aanvullende specialistische hulp ook daadwerkelijk aansluit bij de
ondersteuningsbehoeften van hun jeugdigen. Alle gemeenten moet deze
intensieve vormen van aanvullende specialistische hulp in voldoende mate
inkopen om de transformatie voor heel Noord-Holland Noord te laten slagen.
Deze investering moet vooraf gebeuren, al voordat de verblijfscapaciteit
wordt afgebouwd.

4.3 Thema 3: Als het echt niet anders kan
Speerpunt bij thema Als het echt niet anders kan: Integrale regionale behandelvoorzieningen
Ja, thuis opgroeien is het mooiste, maar als het niet lukt om in die thuissituatie veilige
opgroeiomstandigheden te creëren, wat dan? Een vorm van Jeugdhulp waarin zoveel mogelijk een
normale gezinssituatie wordt nagebootst, is het beste alternatief. Denk bijvoorbeeld aan pleegzorg,
logeren, meeleefgezinnen of een gezinshuis. Het liefst bij bekenden (netwerkpleegzorg) en anders
bij één van de pleeggezinnen van Jeugdhulpaanbieders. Als de ondersteuningsbehoefte van het
jeugdige om meer vraagt dan dat binnen een pleeggezin kan worden geboden, is een meeleefgezin
of gezinshuis met een professionele opvoeder veelal een passend alternatief. Wanneer dit niet
voldoende is, zijn er verschillende vormen van verblijf anders dan thuis bij een Jeugdhulpaanbieder
beschikbaar5.
Een belangrijk punt in deze transformatieagenda behelst een ombouw. Een ombouw van sectoraal 6
ingericht verblijf anders dan thuis, naar integraal verblijf anders dan thuis. Woningen waarin
jeugdigen door professionals worden opgevoed en verzorgd. De ondersteuning door de professionals
is afgestemd op wat de individuele jeugdige nodig heeft. Ook het kort verblijf dat soms aan
crisishulp (onderdeel van aanvullende specialistische hulp) wordt toegevoegd, zal in deze huizen
worden geboden. Verder kan steviger ingezet worden op vormen van deeltijdverblijf, en de inzet
van meeleefgezinnen. De ombouw van bestaande sectorale verblijfsvoorzieningen naar Integrale
Regionale Behandelvoorzieningen zal bijdragen aan het efficiënter gebruik van verblijfscapaciteit en
zal daarmee kostenbesparend zijn.
Van de totale groep die niet thuis kan wonen, moet een klein deel ook in de toekomst gebruik
kunnen maken van Bovenregionale Specialistische Behandelvoorzieningen: het verblijf dat om zeer
specifieke expertise uit één van de huidige sectoren vraagt. Het is echter de bedoeling dat dit meer
uitzondering dan regel wordt. Het gaat hierbij om een deel van de jeugdigen met psychiatrische
problematiek, jongeren met verslavingsproblematiek, een deel van de jeugdigen met een (ernstige)
verstandelijke beperking en de jongeren voor wie tijdelijk de vrijheden moeten kunnen worden
beperkt om de veiligheid voor hen en de personen in hun omgeving te kunnen bieden. Omdat de
vraag naar deze vormen van hulp klein is, de hulp zeer specialistisch is en jeugdigen die deze hulp
nodig hebben niet kunnen wachten op een plek, is beperkte overcapaciteit nodig.
En dan zijn er ook nog jeugdigen die, ondanks de inzet van vormen van hierboven genoemd
aanvullende specialistische hulp en behandeling in een vorm van verblijf anders dan thuis, niet
terug naar huis kunnen of zelfstandig kunnen gaan wonen. Zolang er sprake is van ontwikkeling en
5

Met uitzondering van de Multi Functionele Centra zijn alle, in de notitie Ruimte voor Jeugdhulp genoemde
functies van specialistisch verblijf in Noord-Holland-Noord beschikbaar.
6
Jeugd & Opvoedhulp (gedragsproblemen), Jeugd GGZ (psychiatrische problemen, LVB/VG (verstandelijk
beperkten en verstandelijk gehandicapten)
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een kans op zelfstandig wonen op termijn, vallen zij niet onder de wet langdurige hulp. Zij kunnen
wonen en opgroeien in een pleeggezin, een gezinshuis of in een Bovenregionale Specialistische
Verblijfsvoorziening. Als laatste mogelijkheid kan ook een maatwerkoplossing worden gezocht voor
een jeugdige. Dit laatste vraagt om nauwe samenwerking met de gemeente waarin de jeugdige
gaat wonen maar ook om samenwerking met bijvoorbeeld woningcorporaties. Op basis van wat een
jeugdige nodig heeft, wordt op de woonplek meer of minder intensieve, integrale ondersteuning
geboden. Op het moment dat de jongere 18 jaar wordt, is ook de verbinding met de Wmo en de
Zorgverzekeraar van belang.
De ingezette aanvullende specialistische hulp, voorafgaand aan het verblijf anders dan thuis, wordt
gedurende en na het verblijf voortgezet. Hierdoor wordt de kans op terugkeer naar thuis vergroot
en de duur in verblijf anders dan thuis bekort. In de laatste periode van het verblijf anders dan
thuis en in de eerste periode na het verblijf anders dan thuis wordt intensieve aanvullende
specialistische hulp geboden op de (nieuwe) woonplek van de jeugdige. Hierdoor neemt de kans op
duurzaam verblijf op die woonplek beduidend toe.
Uitgangspunten
In eerste instantie:
Nabootsen
gezinssituatie
Als het niet anders
kan:
Integrale
Regionale
Behandelvoorziening

Specifiek,
specialistische
behandeling
blijft
beschikbaar
Bovenregionaal
Specialistische
Verblijfsvoorziening
Maatwerk
Bovenregionale
coördinatie
voor
juiste afweging
Specialistische
Aanvullende Hulp

Als thuis wonen echt niet kan, wordt bij voorkeur een vorm van verblijf
anders dan thuis ingezet waarin een normale gezinssituatie zoveel
mogelijk wordt nagebootst.
Bij
voorkeur
wordt
ingezet
op
een
Integrale
Regionale
Behandelvoorziening. Deze vorm van verblijf anders dan thuis :
- Biedt een (tijdelijke) woonplek met opvoeding en/of ondersteuning
door professionals.
- Is een tijdelijke toevoeging aan een doorlopende zorglijn.
- Kan ook als deeltijdvariant worden ingezet.
- Is altijd maatwerk.
Ook kort verblijf in het kader van bijvoorbeeld crisisopvang maakt
onderdeel uit van deze verblijfsvorm.
Specifiek, specialistische behandeling in Bovenregionale Behandel
Voorzieningen blijft beschikbaar voor jeugdigen die dat nodig hebben. De
hulp moet immers aansluiten bij de problematiek van de jeugdige.
Woonplekken voor als thuis wonen of zelfstandig wonen nog niet kan.

Een maatwerk oplossing waarin de jongere in de eigen gemeente met
ondersteuning kan wonen.
Voor een goede afweging van de juiste plek: Integrale regionale
Behandelvoorziening,
Bovenregionale
Behandel
Voorziening,
Bovenregionale Specialistische Verblijfsvoorziening of Maatwerk?
Geen verblijf anders dan thuis zonder Specialistische Aanvullende Hulp
voor, tijdens en na het verblijf anders dan thuis voor een doorlopende
zorglijn. Intensieve ondersteuning op de woonplek na verblijf anders dan
thuis.
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4.3.1 Wat betekent dit thema voor de specialistische Jeugdhulp?
De veranderopgaven
Wat betekent dit
voor
Jeugdhulpaanbieders

-

-

Wat betekent dit
voor gemeenten

-

-

-

De Jeugdhulp zal zodanig georganiseerd moeten worden, dat verblijf
anders dan thuis integraal wordt. Dit betekent dat de behandelaren van
verschillende Jeugdhulpaanbieders met elkaar uit zullen moeten
wisselen en ook hulp moeten kunnen bieden bij een collegaJeugdhulpaanbieder die het verblijf anders dan thuis organiseerd.
Grenzen tussen organisaties worden hiermee op termijn fluïde.
Een beperkt deel van de verblijfscapaciteit blijft beschikbaar voor
specifieke behandeling in Bovenregionale Behandel Voorzieningen.
Om verblijf anders dan thuis op maat te kunnen bieden dient een
volgende slag gemaakt te worden met deeltijd verblijf anders dan
thuis.
Nauw samenwerken tussen de hulpverleners van Verblijf anders dan
thuis en de hulpverleners die Specialistische Aanvullende Hulp bieden.
Samen met de Jeugdhulpaanbieders vaststellen wat de minimaal
beschikbare capaciteit aan Bovenregionale Behandelplekken moet zijn
(capaciteit in relatie tot kwaliteit). Vervolgens maken gemeenten op
bovenregionaal niveau afspraken over hoe ze de minimaal benodigde
capaciteit gaan inkopen en bekostigen.
Samen met de Jeugdhulpaanbieders een aanpak en vorm ontwikkelen
om te kunnen bepalen wanneer een jeugdige behandeling in een
Integrale Regionale Behandelvoorziening of behandeling in een
Bovenregionale Behandelvoorziening nodig heeft.
Afspraken maken met wooncorporaties over huisvestingsmogelijkheden
in geval van maatwerkoplossingen.
Afspraken met het onderwijs en Werk en Inkomen over vergroten van
onderwijsmogelijkheden en werk voor deze jeugdigen.
Afspraken met aanbieders over dagbesteding voor jeugdigen die niet op
school zitten en niet (kunnen) werken.
Afstemming met zorgverzekeraars in relatie tot continuïteit van zorg (JGGZ) na de achttiende verjaardag.

4.4 Thema 4: Loslaten
Speerpunt bij thema Loslaten: tijdig afschalen of overdragen
Bij de aanvullende Specialistische Hulp inzet werd gesproken over een tijdelijke verdikking van de
zorglijn-kabel. De inzet van verblijf anders dan thuis moet ook worden gezien als een tijdelijke
verdikking van die kabel. Bij een vraag om specialistische Jeugdhulp wordt de aanvullende
specialistische hulp altijd in de directe leefomgeving van de jeugdige geboden. Dus thuis, op de
kinderopvang of school en als een jeugdige niet thuis woont, wordt de aanvullende specialistische
hulp op of rond die woon of verblijfplek geboden. Als een jeugdige vervolgens weer terug naar huis
gaat loopt de aanvullende specialistische hulp ook nog door. Pas als de jeugdige en het gezin, met
steun uit het sociale netwerk, weer zelfstandig verder kan, wordt er echt losgelaten. De kunst is
wel om samen met het gezin te bepalen wanneer dit moment is aangebroken. Niet alle problemen
hoeven te zijn opgelost. Als de jeugdige, het gezin en de steunfiguren op een goede manier om
kunnen gaan met nog resterende problemen kan worden gestopt met de aanvullende specialistische
hulp.
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De aanvullende specialistische hulp kan gaandeweg uiteraard van inhoud veranderen. Ook de
intensiteit en de personen die de hulp bieden, kunnen verschillen. Uiteraard wordt bij iedere
jeugdige en diens gezin getracht het aantal hulpverleners te beperken. Het over de schouder van de
hulpverlener mee laten kijken door professionals met specialistische expertise (Consultatie &
Advies) draagt ertoe bij dat het aantal hulpverleners waarmee de jeugdige en het gezin te maken
krijgt, beperkt kan blijven.
De aard, de ernst van de problematiek, de ontvankelijkheid voor hulp en het ontwikkelvermogen
van de jeugdige en het gezin, vormen de belangrijkste factoren bij het samenstellen van de hulp op
maat, maar ook voor de duur van een totaal en integraal hulptraject. Het is vanzelfsprekend dat
nauwe samenwerking met andere draden van de spreekwoordelijke kabel essentieel is (bijvoorbeeld
onderwijs en welzijnswerk). Ook perspectief op werk of een zinvolle dagbesteding is cruciaal.
Samenwerking met instanties en bedrijven die zich hiermee bezig houden, mag in dit document dan
ook zeker niet onbenoemd blijven.
Zolang een jeugdige zich ontwikkelt of er perspectief op ontwikkeling is, wordt hulp geboden.
Misschien niet meer zo intensief en mogelijk op basis van bescheiden ontwikkeldoelen, maar toch.
Vanaf de start van aanvullende specialistische hulp worden de volgende vragen steeds opnieuw
gesteld:
- Waar werken we naartoe (perspectief)?
- Wat is er (nog) nodig om deze perspectieven te bereiken en wanneer is het goed genoeg?
- Wie uit de directe leefomgeving van de jeugdige en het gezin kan hierbij ondersteuning
geven?
- Welke vragen blijven er dan nog over voor de aanvullende specialistische hulp andere
professionals?
Als er op de laatste vraag als antwoord komt “niets” kan de specialistische hulp daadwerkelijk
worden afgerond. Het is dus niet de kalenderleeftijd maar de ondersteuningsbehoefte van de
jeugdige die leidend is bij het bepalen van de afsluiting van specialistische hulp.
Uitgangspunten
Perspectief
Beperken
hulpverleners

aantal

Ontwikkelmogelijkheden
leidend
Samenwerking
met
onderwijs en werkgevers

Aan het begin van elk traject wordt het perspectief op alle
leefgebieden vastgesteld.
Beperkt houden en terugdringen van aantal direct betrokken
hulpverleners middels integrale Consultatie & Advies gedurende het
gehele traject.
De ondersteuningsbehoefte in relatie tot de ontwikkelmogelijkheden
zijn leidend als het gaat om de duur van specialistische hulp, niet de
kalenderleeftijd.
Het volgen van onderwijs of het hebben van een baan of zinvolle
dagbesteding vergroot de kans op maatschappelijke participatie
enorm. Samenwerking met onderwijs en organisaties gericht op werk
en inkomen is dan ook cruciaal.

4.4.1 Wat betekent dit thema voor de specialistische Jeugdhulp?
De veranderopgaven
Wat betekent dit
voor instellingen

-

Instellingen nemen in de eigen werkmethoden op dat standaard aan
het begin van een specialistische behandeling samen met de jeugdige
en het gezin een perspectief wordt opgesteld voor alle leefgebieden.
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-

Wat betekent dit
voor gemeenten

-

-

Daarin wordt ook vastgesteld wanneer het “goed genoeg” is.
Jeugdhulpaanbieders zijn ‘zuinig’ met het fysiek toevoegen van
hulpverleners aan de doorgaande zorglijn. Expertise rond de reeds
betrokken hulpverleners organiseren (Consultatie & Advies) draagt bij
aan het beperken van het aantal hulpverleners dat direct bij het
gezin betrokken is.
Samenwerkingsafspraken maken met het onderwijs, werkgevers en
werk en inkomen met als doel participatie in onderwijs, werk of
nuttige dagbesteding voor jeugdigen die dat nodig hebben.
Ontschotten waar nodig zodat hulp kan doorlopen na het 18e
levensjaar als dit de meest passende hulp is.
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5.

Risico’s

De transformatie van de specialistische Jeugdhulp brengt ook risico’s met zich mee. De afbouw van
verblijf anders dan thuis en het versterken van aanvullende specialistische hulp kost tijd. Daarom is
een realistische langetermijnplanning noodzakelijk. Als verblijf anders dan thuis en in het bijzonder
Bovenregionale behandelvoorzieningen sneller worden afgebouwd dan dat het omliggende veld zich
hierop kan voorbereiden, zullen jeugdigen de dupe worden en zal dit bijdragen aan een toenemend
aantal crisissen op korte termijn en hogere maatschappelijke kosten op lange termijn.
De risico’s zijn verdeeld over vier thema’s:
1) Afbouw van verblijf anders dan thuis
2) Versterken aanvullende specialistische hulp
3) Ontschotting en samenwerking
4) Financiële consequenties

5.1 Afbouw van verblijf anders dan thuis
Meerdere Jeugdhulpaanbieders hebben reeds voor 2014 een reductie op verblijf anders dan thuis
gerealiseerd. De ambitie om ten opzichte van 2014 een reductie van 30% op verblijf anders dan
thuis te realiseren, zal, vanuit een langer historisch perspectief, in werkelijkheid dus leiden tot een
nog grotere reductie.
De realiteit leert ons dat er nu voor bepaalde vragen een tekort aan capaciteit is. Het lijkt
belangrijk bij de uitvoering van de afbouw, niet alleen uit te gaan van het bestaande aanbod, maar
ook de huidige lacunes hierin mee te nemen. De middelen die vrij komen door afbouw, zullen door
gemeenten geherinvesteerd moeten worden om de inzet van specialistische Jeugdhulp te
voorkomen en de specialistische aanvullende hulp te versterken. Sterker nog, het verdiend de
voorkeur om eerst de aanvullende specialistische hulp te versterken voordat gekort gaat worden op
de middelen voor verblijf anders dan thuis. We moeten met elkaar definiëren wat de minimale
capaciteit is die nodig is aan specialistische Jeugdhulp waaronder verblijf anders dan thuis.
Een extra risico bij de afbouw van verblijf anders dan thuis vormt het verdwijnen van specialistische
kennis. Daar waar gekozen wordt voor Integrale Regionale Behandelvoorzieningen kan de
specialistische kennis over hoe om te gaan met specifieke problematiek onder druk komen te staan.
Door te investeren op kennis en vaardigheden (opleiding en training) van medewerkers kan dit risico
worden beheerst. De komst van deze Integrale Regionale Behandelvoorzieningen zal bijdragen aan
het terugdringen van de capaciteitsbehoefte aan Bovenregionale Behandelvoorzieningen met een
specifiek karakter. De gekrompen capaciteit vergt de inzet van minder specialisten. Het werken
met minder specialisten maakt deze voorzieningen kwetsbaar (vervanging van personeel wordt
minder eenvoudig).

5.2 Inzet aanvullende specialistische hulp
Het is onmogelijk om verblijf anders dan thuis af te bouwen zonder uitbreiding van passende
aanvullende specialistische hulp. Om de reductie van verblijf anders dan thuis te kunnen realiseren
is het belangrijk voorafgaand hieraan de aanvullende specialistische hulp capaciteit te vergroten. Er
is een wachttijd tussen aanmelding en werkelijk ingezette hulp door de druk op de aanvullende
specialistische hulp. Er zijn nu soms jeugdigen die daardoor in crisis komen of (tijdelijk)
aangewezen zijn op verblijf anders dan thuis. Ook vraagt dit van gemeenten om een investering
vooraf, terwijl de baten pas later komen.
Verder is een risico dat er onvoldoende passende woonplekken zijn voor jeugdigen die geen
behandeling maar nog wel ondersteuning nodig hebben en niet terug naar huis kunnen. Hierdoor
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stokt de uitstroom van jeugdigen uit verblijf anders dan thuis. Naast deze woonplekken hebben een
deel van deze jeugdigen (ook na het bereiken van het achttiende levensjaar) ondersteuning nodig
die lang niet altijd beschikbaar is. Uitstroom uit verblijf anders dan thuis zonder specialistische
aanvullende hulp of ondersteuning vergroot de kans op onvoldoende maatschappelijke participatie
die bijvoorbeeld zichtbaar wordt door het veroorzaken van overlast of het niet instromen of vast
kunnen houden van werk. Uiteraard zullen de Jeugdhulpaanbieders moeten accepteren dat het
meest haalbare voor een jeugdige niet altijd ideaal is. Zij moeten zich richten op het halen van een
acceptabel niveau in combinatie met aanvaardbare risico’s.

5.3 Ontschotting en samenwerking
Zowel de Jeugdhulpaanbieders als de gemeenten zullen meer dan nu moeten ontschotten. Het is
belangrijk dat de rollen en verantwoordelijkheden van de Jeugdhulpaanbieders en de lokale teams
helder zijn. Voor het beperken van de instroom is het vroegtijdig inzetten van (specialistische)
hulp/diagnostiek aan de voorkant belangrijk. Voor de uitstroom is een soepele afschaling van
(specialistische) hulp onontbeerlijk. Het risico is dat er onvoldoende onderling vertrouwen en
onderlinge communicatie is om dit te bereiken, zowel tussen gemeenten als aanbieders als
onderling.
Jeugdhulpaanbieders
Er zijn casussen waarbij het heel lastig is om goed zicht te krijgen op wat er aan de hand is, te
kunnen bedenken hoe het moet worden aangepakt en wie daarvoor moeten worden ingezet. Zo
vraagt bijvoorbeeld de behandeling van een jeugdige met een verstandelijke beperking,
gedragsproblemen,
een
psychiatrische
stoornis
en
ouders
met
een
tekort
aan
opvoedingsvaardigheden de maximale en langdurige inzet van veel experts van verschillende
Jeugdhulpaanbieders. Het naast en bij elkaar blijven staan en het delen van de
verantwoordelijkheid voor dit soort jeugdigen is essentieel om het doel (maatschappelijke
participatie) voor deze jeugdigen te bereiken.
Het onvoldoende snel of zelfs niet herkennen van problematiek leidt (nog steeds) tot
onderbehandeling die uiteindelijk weer kan leiden tot escalatie van problemen waardoor meer en
intensievere specialistische Jeugdhulp moet worden geboden. Het voor lokale teams beschikbaar
hebben van expertise uit de specialistische Jeugdhulp (Consultatie & Advies) zal bijdragen het snel
en juist inzetten van Specialistische Jeugdhulp.
Daarnaast is het belangrijk om stil te staan bij welke risico’s zich voordoen wanneer de
transformatieagenda wordt uitgevoerd. Kunnen alle Jeugdhulpaanbieders de ombuiging aan? Is
capaciteit en kwaliteit gewaarborgd gedurende het transformatietraject?
Hoewel alle Jeugdhulpaanbieders werken vanuit dezelfde Jeugdwet, maakt aanpalende wetgeving
(Wet Geneeskundige Behandel overeenkomst, Wet gesloten Jeugdzorg) en de privacy wetgeving, het
niet eenvoudig om bij integrale hulp, onderling informatie snel te kunnen delen. Ook met
betrekking tot de verantwoordelijkheden van professionals die integraal samenwerken moeten er
nog belangrijke afspraken worden gemaakt.
Gemeenten
Het is een risico dat gemeenten toch te veel willen vasthouden aan hun ‘couleur locale’, of dat na
de verkiezingen voor een andere richting gekozen wordt. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor
de Jeugdhulpaanbieders, van wie gevraagd wordt om hun bedrijfsvoering en vastgoed drastisch om
te gooien. Er is voldoende schaalgrootte noodzakelijk om dit snel en kwalitatief goed beschikbaar te
houden.
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Een ander risico vormt het woonplaatsbeginsel. Het is niet wenselijk dat als een jeugdige die
Jeugdhulp ontvangt verhuist, in de nieuwe gemeente een heel nieuw traject moet worden gestart.
Hier zullen de gemeenten onderling afspraken over moeten maken.

5.4 Financiële consequenties
Het versterken van specialistische aanvullende hulp en het af- en ombouwen van verblijf anders dan
thuis capaciteit vraagt om een investering, dus er zijn financiële risico’s. Er liggen nogal wat risico’s
op de loer als er geen overeenstemming is over (verdeling van) de financiële consequenties en het
gezamenlijk belang van de Jeugdhulpaanbieders, gemeenten en gemeenten onderling. De
transformatie van de specialistische Jeugdhulp zal de nodige financiële consequenties hebben voor
zowel de Jeugdhulpaanbieders (bijvoorbeeld faillissement, hoge frictiekosten) als de gemeenten.
Bij onder- aannemerschap is het de vraag in hoeverre de ene aanbieder de ander kan aanspreken als
hij zijn resultaat niet haalt? Voor sommige kleine aanbieders is het lastig om een gemiddeld tarief
te hanteren, zij kunnen minder makkelijk ‘middelen’ als ze de ene keer een zware en de andere
keer een lichte cliënt binnen krijgen.
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6. Randvoorwaarden
Voordat de transformatie een feit is, moet er nog veel gebeuren. Een aantal randvoorwaarden dat
noodzakelijk is voor het realiseren van de transformatie wordt hieronder benoemd. In het
uitvoeringsplan zullen deze verder worden uitgewerkt in scenario’s.

6.1 Kennisdeling en ontwikkeling
Vragen van jeugdigen en gezinnen rond opgroeien, opvoeden en ontwikkeling zijn maar in een
beperkt aantal gevallen simpel te beantwoorden. De beschikbaarheid van expertise vanuit
verschillende invalshoeken is nodig. Zo kan integraal hulp worden geboden. Door ervoor te zorgen
dat experts hun expertise kunnen behouden en ontwikkelen en ervoor te zorgen dat kennis tussen
experts wordt gedeeld, kan steeds beter antwoord worden gegeven op de vragen van jeugdigen en
gezinnen. Het creëren van een netwerk waarbinnen kennis kan worden gedeeld en ontwikkeling van
(integrale) hulp plaats kan vinden, zal bijdragen aan de realisatie van de transformatie.

6.2 Regie
Wanneer de vragen van jeugdigen en gezinnen meervoudig van aard zijn en er dus ook vanuit
verschillende invalshoeken ondersteuning nodig is, neemt de noodzaak van regie toe. Het
organiseren, coördineren, aanjagen en sturen op de doelen door één persoon is cruciaal. De
jeugdige en de ouders weten zo altijd op wie zij terug kunnen vallen als het proces stagneert en
hebben daarbij een vast gezicht gedurende het hele proces. Daarnaast draagt de regie bij aan het
efficiënt inzetten van hulp hetgeen uiteraard bijdraagt aan het beperkt houden van kosten. De
regietaak ligt bij de gemeente (die ervoor kan kiezen deze taak te delegeren aan een andere partij)
maar zal nog krachtiger moeten worden ingevuld om deze transformatie tot een succes te maken.

6.3 Bekostigingssystematiek
Zoals geschetst in hoofdstuk 3 worden de drie voormalige Jeugdhulpsectoren nu nog op een andere
manier gefinancierd. Om integrale samenwerking écht mogelijk te maken, is een andere
bekostigingssystematiek nodig. Als gemeenten de financiering eenvoudiger maken voor een
integraal traject specialistische hulp, levert dit een grote besparing op aan administratieve kosten
(aan zowel de kant van de gemeenten als aan de kant van Jeugdhulpaanbieders).
Voor zowel de Integrale Regionale Behandelvoorzieningen als de Bovenregionale
Behandelvoorzieningen
dienen tarieven te worden vastgesteld die rekening houden met
beschikbaarheid van capaciteit–(ook als deze capaciteit tijdelijk niet volledig wordt benut). Er is
immers een bepaalde basiscapaciteit nodig om fluctuaties in vraag op te vangen. Gemeenten zullen
afspraken met elkaar moeten maken over het delen van de risico’s van deze fluctuaties. Dit kan
uitmonden in een vorm van risico-verevening.

6.4 Minimale capaciteit
Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders moeten met elkaar vaststellen wat de ondergrens is: welke
specialistische functies moeten in welke minimale mate beschikbaar zijn in de regio Noord-Holland
Noord? Dit is een lastig vraagstuk, want hoe bepaal je de vraag naar een hulp in een zo veranderend
speelveld?
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7. Sturing
De transformatie vraagt niet alleen inzet van de Jeugdhulpaanbieders. De gemeenten hebben een
belangrijke lokale en regionale taak te vervullen om de transformatie te doen slagen. Denk
bijvoorbeeld aan preventie, vroegsignalering, het goed toerusten van de lokale teams,
samenwerking met andere partners zoals de sociale dienst en woningbouwcorporaties en het
inkopen van voldoende aanvullende specialistische hulp.
Om de transformatie te laten slagen, zullen de gemeenten moeten sturen op verschillende niveaus:
lokaal, regionaal en bovenregionaal. Er dient dus voor langere termijn consensus tussen de
gemeenten te zijn op de transformatieagenda. Commitment, capaciteit en expertise is voor zowel
gemeenten als Jeugdhulpaanbieders cruciaal of randvoorwaardelijk om te kunnen transformeren.
Als er te grote verschillen ontstaan tussen de gemeenten onderling, wordt het voor aanbieders
onwerkbaar én te risicovol. Dit betekent dat gemeenten hier met elkaar afspraken over moeten
maken, bijvoorbeeld door het sluiten van een convenant, het gezamenlijk opstellen van een
risicoplan en/of gezamenlijk inkopen.
Ook dienen de zorgkantoren en zorgverzekeraars actief betrokken te worden bij deze
transformatieagenda. Dit in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet.
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Begrippenlijst
18 gemeenten

Bovenregionale Behandelvoorziening

Bovenregionale Specialistische
Verblijfsvoorziening

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland,
Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn,
Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede
Broec, Texel en Uitgeest.
Een huis waarin jeugdigen verblijven en de begeleiders zijn
toegerust om specifieke behandeling te bieden. De jeugdigen
worden daarnaast behandeld door een staf met
specialistische kennis. Deze staf ondersteund ook het
begeleidersteam. Er zijn huizen voor de behandeling van
psychiatrische
problematiek,
verslavingsproblematiek,
verstandelijk beperkten en jeugdigen die beperkt moeten
worden in hun vrijheden (Jeugdzorgplus). Jeugdigen
verblijven in deze voorziening tot zij terug kunnen naar huis
of, als dat echt niet kan, door kunnen stromen naar een plek
waar zij tot aan hun zelfstandigheid kunnen wonen
(pleegzorg,
gezinshuis,
Regionale
Specialistische
Verblijfsvoorziening, maatwerkoplossing).
Een huis waarin meerdere jongeren/jong volwassenen onder
begeleiding van professionals wonen tot zij op eigen benen
kunnen staan of door kunnen stromen naar een woning
waarin zij ondersteuning vanuit de WLZ ontvangen.

Consultatie & Advies

Het beschikbaar zijn van experts van verschillende
Jeugdhulpaanbieders
voor
lokale
teams
en
Jeugdhulpaanbieders zelf. Door de inzet van C&A wordt de
kans op onder- of overbehandeling beperkt en kan het aantal
hulpverleners dat fysiek betrokken wordt bij een jeugdige en
diens gezin worden beperkt (op afstand meekijken,
meedenken, coachen).

Integraal

Benadering van een hulpvraag vanuit een breed Jeugdhulp
perspectief. Expertise vanuit de Jeugd GGZ, de zorg voor
Licht Verstandelijk Beperkten en de Jeugd & Opvoedhulp is
hierbij beschikbaar.
Integrale Jeugdhulp is gericht op jeugdigen en gezinnen met
ernstige meervoudige problemen. Het gaat veelal om
gezinnen met jeugdigen die ernstig belemmerd worden in
hun ontwikkeling door een combinatie van opvoedings- of
gezinsproblematiek, psychische problemen en/of een
verstandelijke beperking. De hulp is zowel gericht op de
jeugdige als op het gezin. Aanleiding om de hulp aan deze
jeugdigen en gezinnen integraal vorm te geven, is dat een
gezamenlijke aanpak (door verschillende hulpverleners met
verschillende
expertise
en
vanuit
verschillende
Jeugdhulpaanbieders, meer effectief is dan wanneer deze
los van elkaar/naast elkaar wordt geboden.

Integrale Regionale
Behandelvoorziening

Een huis waarin meerdere jeugdigen met uiteenlopende
problematiek verblijven en behandeld worden. De
begeleiding is toegerust om jeugdigen met een
verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en
gedragsproblemen op te voeden. Doel is terugkeer naar huis
of doorstroom naar een plek waar een jeugdige tot hij
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zelfstandig is, kan wonen (pleegzorg, gezinshuis, Regionale
Specialistische Verblijfsvoorziening, maatwerkoplossing)
J&O

Jeugd & Opvoedhulp

J-GGZ

Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg

Jeugdhulp

De overkoepelende naam voor alle hulp aan jeugdigen en
gezinnen met een vraag over opvoeden, opgroeien en
ontwikkeling. De hulp kan onder andere worden geboden
door sociale teams en Jeugdhulpaanbieders. Het betreft
behandeling en/of ondersteuning door professionals.
Behandeling staat in deze voor: het gericht werken aan het
oplossen van een probleem en/of het verminderen van
symptomen die bij het opvoeden, het opgroeien en of de
ontwikkeling van jeugdigen worden ervaren.
Ondersteuning staat in deze voor: Het bieden van hulp op die
onderdelen waarop een jeugdige en/of zijn/haar opvoeders
(nog) niet op eigen kracht kan functioneren en de kennis en
kunde van professionals nodig is.

-

LVB

Licht Verstandelijke Beperking

Matched Care

Matched care staat voor het afstemmen van de hulp op de
kenmerken van de jeugdige/gezin, zoals de aard en ernst
van
de
problematiek,
(sociale)
vaardigheden,
omgevingsfactoren en wensen en behoeften van de
jeugdige/het gezin. Belangrijk is dat de jeugdige/het gezin
zo snel mogelijke bij de juiste hulpverlener komt en de
juiste behandeling krijgt, ter voorkoming van onder- of
overbehandeling.

Perspectief

Het ontwikkelperspectief van een jeugdige tot een niveau
dat het optimaal maatschappelijk kan participeren. Bij ieder
traject van hulp wordt gekeken naar het perspectief op
wonen, dagbesteding (onderwijs en werk) en vrije tijd
(inclusief sociale contacten)

Specialistische Aanvullende Hulp

Specialistische hulp thuis, specialistische hulp op locatie
Jeugdhulpaanbieder, Specialistische hulp op verblijfsplaats
van de jeugdige (verblijf anders dan thuis). Voorbeelden van
deze hulp zijn gezinsbehandeling, (individuele) therapie,
training en daghulp of dagbehandeling. Onder deze noemer
valt de hulp die ook wel bekend zijn onder de noemers
ambulant, poliklinisch of extramuraal

Specialistische Jeugdhulp

Het deel van de Jeugdhulp dat wordt geboden door
Jeugdhulpaanbieders en waarvoor hulp door sociale teams
niet toereikend is. Het betreft hulp op basis van een
gemeentelijke beschikking. De hulp kan bestaan uit
(verschillende vormen van) (intensieve) hulp zoals genoemd
onder Specialistische Aanvullende Hulp en Verblijf anders
dan thuis.

Verblijf anders dan thuis

Verblijf van jeugdigen in bijvoorbeeld een pleeggezin,
gezinshuis,
Integrale
Regionale
Behandelvoorziening,
Bovenregionale
Behandelvoorziening
Specialistische
Verblijfsvoorziening of Maatwerk. Het kan, naast opvoeden,
gaan om behandeling, ondersteuning of een combinatie
daarvan. Onder deze noemer vallen voorzieningen die ook
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wel bekend zijn onder de noemers intramuraal, klinisch of
residentieel.
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