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Modelformulier ‘Transformatiefonds Zorg voor Jeugd’ 

Dit formulier moet gelijktijdig met het transformatieplan van de jeugdzorgregio worden ingediend.  

 

Algemene gegevens 

Naam jeugdzorgregio Regio Lekstroom 

 

Contactpersoon Naam Telefoon E-mailadres 

 M. Eijkman 

 

030 - 607 13 28 m.eijkman@nieuwegein.nl 

Datum September 2018 

 

 

Uitgangspunt bij de uitkering van het transformatiebudget is dat de grootste gemeente in de jeugdzorgregio in 

de periode 2018-2020 jaarlijks het transformatiebudget krijgt uitgekeerd, ten behoeve van het regionale 

transformatieplan. Indien de jeugdzorgregio hiervan wil afwijken, dient hieronder te worden aangegeven aan 

welke gemeente dan jaarlijks (2018-2020) het transformatiebudget kan worden uitgekeerd. 

 

Geef hieronder aan of de jeugdzorgregio voldoet aan de criteria die zien op ‘de basis op orde’. In hoofdstuk 4 

wordt een toelichting gegeven op deze beoordelingscriteria.  Indien op onderstaande criteria een ‘nee’ wordt 

aangegeven, dient schriftelijk  per criteria overtuigend gemotiveerd te worden waarom de jeugdzorgregio (nog) 

niet aan desbetreffende criteria voldoet, en dient te worden aangegeven op welke wijze de jeugdzorgregio 

alsnog aan desbetreffende criteria gaat voldoen.  

Beoordelingscriteria – ‘de basis op orde’ 

1. In de jeugdzorgregio is een (boven)regionaal expertteam aanwezig voor complexe 

zorgvragen.  

ja/nee 

 

Toelichting (verplicht indien het antwoord nee is) 

 

 

2. Binnen de jeugdzorgregio zijn (proces)afspraken gemaakt over de aanpak van 

wachtlijsten en wachttijden.  

ja/nee 

 

Toelichting (verplicht indien het antwoord nee is) 

 

 

3. Binnen de jeugdzorgregio worden meerjarige inkoopcontracten afgesloten.  

 

ja/nee 

 

Toelichting (verplicht indien het antwoord nee is) 

 

Uitkering Transformatiefonds 

Naam grootste gemeente in de jeugdzorgregio Zie hieronder  

 

Indien van toepassing: naam gemeente die 

transformatiebudget ontvangt (niet zijnde de 

grootste gemeente in de jeugdzorgregio) 

 

Regionale Backoffice Lekstroom (via gemeente 

Houten):  

 

Regionale Backoffice Lekstroom 
Gemeente Houten  
Postbus 30  
3990 DA Houten  
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4. Binnen de jeugdzorgregio zijn de inkoopcontracten consequent vertaald in de 

uitvoeringsvarianten van het programma Informatievoorziening Sociaal Domein.  

ja/nee 

 

Toelichting (verplicht indien het antwoord nee is) 

 

 

5. Binnen de jeugdzorgregio is er een visie op de doorontwikkeling van de lokale teams.  ja/nee 

 

Toelichting (verplicht indien het antwoord nee is) 
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Transformatieplan Regio Lekstroom 

Transformatiefonds ‘Zorg voor Jeugd’ 
Gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen (Vijfherenlanden) 

 
Aanleiding 

Vanuit het ministerie wordt de mogelijkheid geboden een driejarig transformatieplan in te dienen 

welke aansluit op de landelijke doelen van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ als op de lokale en 

regionale ontwikkelingen. Als voorwaarde heeft het ministerie gesteld dat de aanvraag moet 

voldoen aan de beoordelings- en toetsingscriteria (de spelregels transformatiefonds) en voor 1 

oktober 2018 moet worden ingediend. De regio Lekstroom heeft voor 2 onderwerpen een meerjarig 

plan gemaakt in de vorm van twee projectvoorstellen. 

 

Projectvoorstellen 

De regio Lekstroom heeft voor dit transformatieplan op 2 onderwerpen een projectvoorstel 

uitgewerkt. Deze twee onderwerpen sluiten we aan op de bestuurlijke prioriteiten die in maart 

2017 tijdens een bestuurlijke conferentie in de regio Lekstroom zijn geïnventariseerd. Het 

betreft:  

 

Meer kleinschalige verblijfsvormen in de regio zodat jeugdigen zo dichtbij en zo thuis mogelijk 

opgevangen worden (landelijke actielijn 2). 

Dit voorstel betreft een regionaal vervolg op de bovenregionale koers ‘transformatie essentiële 

functies’ die begin 2018 is vastgesteld door alle Lekstroomcollege ’s. In het plan worden de 

aanbevelingen betrokken uit de inventarisatie van de (toekomstgerichte) beschikbare 

verblijfsvormen als ook de benodigde doorontwikkeling van de manieren van (samen)werken in 

de regio. 

Lekstroom zet in op versterking 18- 18 +  (landelijke actielijn 4) 

Dit voorstel beoogd een doorlopende (zorg)lijn te organiseren teneinde de overgang 18- naar 

18+ minder problematisch  te laten verlopen.  

 

De landelijke toetsingscriteria van het transformatiefonds zijn verwerkt in de voorstellen.  

De projecten starten in het vierder kwartaal van 2018 en eindigen op 31-12-2020. 

Voor beide projecten wordt het vierde kwartaal van 2018 gebruikt om het projectplan te 

concretiseren tot een plan van aanpak. De daadwerkelijke uitvoering van beide projecten start op 

1-1-2019. 

 

Gezien de samenhang tussen de twee projecten, heeft het de voorkeur dat één projectleider voor 

beide projecten verantwoordelijk is. De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het project conform dit projectplan. Hij leidt alle deelprojecten en ziet toe op de samenhang. Hij 

is verantwoordelijk voor het opstellen van de projectopzet voor de periode 2019-2020. 

Daarnaast is een projectmedewerker beschikbaar. 

 

Beschikbaar budget en begroting  

Het transformatiefonds stelt voor de Lekstroom gemeenten € 398.236 per jaar beschikbaar in de 

periode 2018-2020, uitgaande van het aantal kinderen per 1-1-2018. Een gemeentelijke 

herverdeling na deze datum wordt niet verwerkt.  

Voor de Lekstroomgemeenten heeft dit uitgangspunt een nadelig financieel effect omdat één van 

de deelnemende gemeenten (Vianen) per 1-1-2019 wegens herindeling uitgebreid wordt tot de 

gemeente Vijfheerenlanden (uitbreiding met de –thans- gemeenten Leerdam en Zederik, die nu 

nog onder de regio Zuid Holland Zuid vallen en m.i.v. bovengenoemde datum tot de regio 

Lekstroom/Utrecht zullen behoren). Op advies van het ministerie zal ingezet worden op 

overheveling van het deel van de verkregen financiële middelen uit het Transformatiefonds door 

Zuid Holland Zuid naar de Lekstroomregio.  

Vooralsnog wordt voor de begroting van dit plan uitgegaan van de huidige situatie.  

 



4 
 

Een gedetailleerde begroting van de projecten maakt onderdeel uit van het plan van aanpak dat 

in het vierde kwartaal van 2018 wordt opgesteld. De projectbegroting betreft een eerste indicatie 

van de gehele projectperiode. 

 

 Inschatting 

Kosten 

Projectleiding (projectleider en medewerker) € 400.000 

Financiële bijdrage inzet werkgroepen van onze partners 

(bv jeugdhulpaanbieders) 

€ 200.000 

Opleidings- en werkbudget (voor o.a. trainingen, 

doorbraak op ondersteuning etc)  

€600.000 

 

Vanuit de projecten zal (vernieuwend) aanbod ontstaan voor jeugdigen met hulp. Deze hulp 

wordt binnen de reguliere budgetten bekostigd door de gemeenten van de desbetreffende 

jeugdige. 
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Projectvoorstel 1 

Meer kleinschalige verblijfsvormen in de regio  

zodat jeugdigen zo dichtbij en zo thuis mogelijk 

opgevangen worden  
 

Inleiding 

De Lekstroomgemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein werken met de 

Utrechtse regio’s al lange tijd samen op het gebied van de Zorg voor Jeugd en Veilig Thuis. Een 

aantal specifieke zorgvormen zijn zo specialistisch en klein in omvang waardoor een bepaald 

volume nodig is om de kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen. Het betreft de intensievere, 

vaak duurdere zorgvormen die in kleine omvang nodig zijn zoals de Jeugdzorgplus, klinische 

trajecten jeugd GGZ met BOPZ mogelijkheid, de Driemilieuvoorzieningen en bepaalde onderdelen 

van crisiszorg met verblijf. Deze zorgvormen vallen onder de zgn. ‘essentiële functies’ en zijn 

vanuit de historie op grotere, bovenregionale schaal georganiseerd door de Utrechtse regio’s. In 

het realiseren van de ambities in de transformatie Essentiële Functies is een breed gedragen 

Koersdocument opgesteld die richtinggevend is voor: 

o De manieren van (samen)werken binnen de jeugdhulp in de regio’s die randvoorwaardelijk 

zijn voor het voorkomen van inzet van Essentiële Functies. 

o De benodigde gezinsgerichte voorzieningen in de regio’s. 

o De uitgangspunten voor transformatie van de Essentiële Functies die noodzakelijk blijven. 

Met de huidige aanbieders vindt nauwe afstemming plaats over deze koers en hoe deze vorm te 

geven. Daarnaast vindt er bovenregionale uitwisseling plaats waardoor leren en verbeteren 

centraal staat om de transformatie te bevorderen en de inzet van Essentiële Functies (op 

termijn) te voorkomen. Dit blijven wij de komende jaren intensief doen. 

 

De regio Lekstroom heeft de bovenregionale koers omgezet tot een regionale aanpak. We zien 

dat o.a. specialistische verblijfsvormen hierdoor afnemen en een aantal initiatieven met 

alternatief aanbod is gerealiseerd. In 2018 is een inventarisatie uitgevoerd van jeugdhulp met 

verblijf in de eigen regio. Deze inventarisatie voldeed aan de vraag naar meer inzicht in vraag en 

aanbod van hulp met verblijf in 2018 en een inschatting wat nodig is aan verblijfsvormen voor de 

komende jaren om zoveel mogelijk jeugdigen in de regio op te vangen. Dit in aansluiting op de 

ingezette transformatie van essentiële functies. Geconcludeerd is dat de regio voor de toekomst 

meer woonvormen nodig heeft (zo’n 75 plekken) om jeugdigen in de regio passend in de 

transformatiegedachte te kunnen laten verblijven, de (getransformeerde) verwijzing door sociale 

teams en de gecertificeerde instelling extra aandacht vraagt en (preventief) aanbod kan worden 

verbeterd.  In de bijlage treft u het rapport ‘Uitkomst inventarisatie Jeugdhulp met Verblijf, regio 

Lekstroom’ met conclusies aan. 

 

De regio Lekstroom wil graag uitvoering geven aan deze aanbevelingen. Dit project voldoet 

hieraan. 

 

Doel en opzet project 

Meer jeugdigen zo dichtbij en zo thuis mogelijk opvangen. 

 

Dit onderdeel van het transformatieplan past in actielijn 2 van het actieprogramma ‘Zorg voor 

Jeugd’: 

Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien: 

Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. We willen er steeds 

beter in worden dat kinderen zo veel mogelijk in eigen thuissituatie kunnen opgroeien. Als dat niet  

lukt spelen pleegzorg en andere vormen van gezinsgerichte jeugdhulp een belangrijke rol in het 

realiseren van het doel “zo thuis mogelijk opgroeien”. 

Elk kind heeft stabiliteit nodig. We zorgen ervoor dat het kind zo min mogelijk heen en weer wordt  

geplaatst als het niet meer thuis kan wonen. Dat de jeugdhulp zich naar het kind beweegt in plaats 
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van andersom. Wanneer verblijf noodzakelijk is moet dit zoveel mogelijk deel uitmaken van een 

ambulant traject. Als kinderen niet meer thuis kunnen wonen, willen we dat ze zo veel mogelijk 

kleinschalig, gezinsgericht en perspectief biedend worden opgevangen, bij voorkeur in het eigen 

netwerk. 

Langdurig verblijf in een grote instelling is voor geen enkel kind goed. Daarom gaan we het aantal 

gesloten plaatsingen terugdringen en ook de duur van plaatsingen verkorten. Het aantal separaties 

en afzonderingen gaan we sterk terugdringen. 
 

Gezien de conclusies van het rapport ‘Uitkomst inventarisatie Jeugdhulp met Verblijf’ wordt dit 

project opgedeeld in 3 deelprojecten:  

 

Deelproject 1: Wonen 

Uit de inventarisatie blijkt een tekort van 75 plekken in de regio. Dit deelproject draagt zorg 

voor het creëren van deze plekken. Daarnaast is dit deelproject verantwoordelijk voor de 

benodigde acties van doorstroming van het wonen van jongeren vanaf 18 jaar (bijvoorbeeld 

naar een betaalbare huurwoning). 

 

Deelproject2: Verwijzen naar getransformeerd aanbod 

Zowel van verwijzers (sociaal team en GI) als de opvoeders vraagt de transformatie van het 

huidige aanbod in verblijf naar andere woonvormen dichtbij huis veel gewenning en 

daarmee aandacht. Verwijzers ervaren soms de wil van ouders om het kind uit huis te 

plaatsen, daar waar de verwijzers zien dat er nog wel mogelijkheden thuis zijn met 

ondersteuning. Aanbieders geven aan dat door vroegtiidig contact tussen verwijzer en 

aanbieder de aansluiting van aanbod beter kan lopen. 

 

Deelproject 3 Ondersteuning (preventief en jeugdhulp) 

Om te voorkomen dat kinderen of jongeren uit huis geplaatst worden, is het belangrijk dat er 

voldoende mogelijkheden voor ondersteuning aan gezinnen zijn. Dit kan zowel preventief door 

adviezen en gesprekken over de opvoeding of door informele ondersteuning van andere 

gezinnen of vrijwilligers om gezinnen te ontlasten. Wanneer dit niet toereikend is, kan 

ambulante hulp ingezet worden. Dit aanbod is er al, maar hiervoor zijn wachtlijsten en deze 

hulp kan vaak niet flexibel genoeg ingezet worden. Om te kunnen voorkomen dat jeugdhulp 

met verblijf nodig is,  moet dit verbeterd worden. 

Jeugdhulp met verblijf duurt vaak lang en jeugdigen worden nog vaak van de ene naar de 

andere organisatie verplaatst. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen door aanbieders en 

andere partijen meer samen te laten werken om integraal de benodigde hulp te kunnen 

bieden. Ook zien we nog vaak dat jeugdhulp met verblijf verlengd wordt nadat een jongere 18 

is geworden. Voor pleegzorg is dit wenselijk, maar voor andere vormen van jeugdhulp met 

verblijf kan meer in andere oplossingen gedacht worden. Met name het eerder anticiperen en 

zorgdragen voor praktische randvoorwaarden om de jongere bijvoorbeeld een kamer met 

ambulante ondersteuning te kunnen laten huren, zijn hierin belangrijke verbeterpunten. Soms 

zijn er echter inhoudelijke overwegingen om het verblijf van jeugdigen met een korte 

tijdsperiode te verlengen om voor stabiliteit te verzorgen, in die gevallen kan jeugdhulp met 

verblijf kortdurend verlengd worden.  

 

In het vierde kwartaal van 2018 wordt een plan van aanpak opgesteld om de aanpak per 

deelproject (in samenhang) vast te stellen om daarna te implementeren. Per (deel)project wordt 

een werkgroep samengesteld. Per deelproject wordt bepaald uit welke partners de werkgroep 

bestaat. Gedacht wordt aan beleidsmedewerkers/ aanbieders/ verwijzers/inkoop. 

In 2019 en 2020 wordt het plan van aanpak per deelproject uitgevoerd door de werkgroep(en), 

waarbij gebruik gemaakt wordt van bovenregionale kennisdeling. Ook de resultaten van onze 

inspanningen zullen wij hier delen.  

 

In het laatste kwartaal van 2020 vindt inbedding van dit project in de reguliere uitvoering en 

nazorg plaats.  
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Resultaat project 

Per 2021 wonen meer kinderen wonen dichtbij huis (in de regio Lekstroom) dan in 2018. Er is 

meer ondersteuning voor gezinnen die aansluit op de vraag (van residentieel naar ambulant). 

 

Het resultaat wordt gemeten door aantal kinderen in verblijf in 2018 (zie bijlage)te vergelijken 

met het aantal kinderen in verblijf per 1-1-2021 (Lekstroom/ per gemeente) gespecificeerd op : 

- vorm van verblijf 

- Dichterbij huis 

 

Niet reëel wordt geacht dat dit transformatieproject een financieel voordeel in het reguliere 

budget oplevert. Benodigd budget wordt wel gevolgd om het financiële effect van deze 

transformatie te monitoren.  
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Projectvoorstel 2 

Lekstroom zet in op versterking 18- 18 +  
 

Inleiding  

Sinds 2015 zijn gemeenten in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In 

de Jeugdwet is geregeld dat jongeren tot achttien jaar (soms tot 23) en hun gezin ondersteund 

worden. Daarna zijn er andere relevante  wetten: de Wmo, de Participatiewet, de 

Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Eén van de uitgangspunten hierbij is dat het 

hierdoor makkelijker wordt om continuïteit van zorg te organiseren voor jongeren na hun 

achttiende. Inmiddels blijkt uit de praktijk dat de overgang van zorg vaak niet soepel verloopt. 

Hierdoor kan een groep kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen. Deze jongeren komen 

bijvoorbeeld uit de jeugdzorg, maatschappelijke opvang of een justitiële jeugdinrichting en 

hebben bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, schulden of kampen met verslaving.  

 

Hoewel in de Lekstroom zowel regionaal als lokaal al op de diverse leefdomeinen aandacht is 

voor de overgang naar volwassenheid, kunnen we nog veel voortgang boeken door deze losse 

initiatieven te bundelen en hierdoor zoveel mogelijk jongeren op tijd in beeld te krijgen en te 

zorgen dat de hulpvragen op alle terreinen integraal worden opgepakt. 

We hebben bijvoorbeeld regionale initiatieven rondom thuiszitterspact, onderwijs-

zorgarrangementen, jongerenloket en doorlopende pleegzorg na 18 jaar. Daarnaast is er lokale 

inzet op het gebied van bijvoorbeeld armoedebestrijding, buurtgezinnen, Handje Helpen en 

groepsaanpak (veiligheid). We moeten van deze verschillende initiatieven naar een totaalaanpak 

waarin de verschillende leefdomeinen in de breedte en vooral ook rondom de veranderingen op 

de 18e verjaardag integraal worden opgepakt. 

 

Doel en opzet project 

 

Doelgroep 

Binnen de regio Lekstroom willen wij jongeren tussen de 16 en 21, met uitloop naar 27 die (nog) 

niet in staat zijn om zelfstandig en met steun van hun eigen netwerk volwassen te worden 

gerichte ondersteuning bieden. Wanneer een jongere 18 wordt verandert de omgeving van de 

jongere: de betrokkenheid van voogden en instanties vanuit de jeugdhulp eindigt meestal bij 

volwassenheid. Plotseling zit de jongere ‘aan het stuur’ en moet hij zijn eigen hulpvraag 

formuleren en eigenlijk ook zijn eigen problemen oplossen. 

 

Tijdig hierop inspelen kan voorkomen dat kwetsbare jongeren hiervan de dupe worden. Met dit 

plan beogen wij voor de regio Lekstroom een doorlopende (zorg)lijn te organiseren teneinde de 

overgang 18- naar 18+ minder problematisch  te laten verlopen.  

 

Door samenwerking tussen de gemeenten en de aanbieders ontstaat er meerwaarde in de 

begeleiding van deze kwetsbare groep jongeren. 

Deze meerwaarde komt tot uitdrukking in vijf prestaties. 

1. Het tijdig(er) signaleren van jongeren die een mogelijk risico vormen in de overgang van 18- 

naar 18+ en hierop acteren 

2. Er wordt (regie op de) ondersteuning voor de jongere/jongvolwassene gerealiseerd, waarbij 

integraliteit en continuïteit van ondersteuning voorop staan. 

3. Al ingerichte meld- en coördinatie- en hulp- en dienstverleningspunten voor cliënten worden 

versterkt en spelen een rol in het realiseren van de juiste ondersteuning voor de jeugdige. Zij 

zijn bekend en beschikbaar voor allen. 

4. Het signaleren en oplossen van ondervonden knelpunten in de hulp- en dienstverlening. 

5. Het vastleggen en bespreken van aantallen en aard van de problematiek in de Lekstroom. 

Deze gegevens vormen de input voor het beleidsproces dat gericht is op kwaliteitsverbetering 

van de zorg voor jeugd en jongvolwassenen. 
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Dit onderdeel van het transformatieplan past in de actielijn 4 van het transformatieprogramma 

‘Zorg voor Jeugd’:  

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden. 

De overstap van de jeugdhulp naar de volwassenzorg (18-/18+) en de voorbereiding daar 

naartoe sluiten op elkaar aan. Hiervoor is het nodig dat iedere jongere die zorg krijgt, een 

instelling verlaat dan wel in een pleeggezin woont merkbaar beter wordt voorbereid op de 

overgang naar de volwassenheid, met afspraken op maat. Op deze manier ontvangen minder 

zelfredzame jongeren begeleiding in hun weg naar huisvesting, onderwijs, werk of andere 

zinvolle dagbestedingen en het behoud daarvan.  

Er is een soepele overgang in het bieden van ondersteuning en zorg: iedere jongere die dat wil, 

kan in zorg blijven bij een vertrouwde zorgverlener en ondervindt geen belemmering om zorg en 

ondersteuning op maat te krijgen. 

Bestaande mogelijkheden van verlengde jeugdhulp worden beter benut.  

 

Projectfasen 

 

Plan van aanpak 

In het vierde  kwartaal van 2018 wordt een plan van aanpak opgesteld om de route naar een 

convenant of werkafspraken vast te stellen en daarna te implementeren door een brede 

werkgroep per 1 januari 2019. 

 

Brede werkgroep die komt tot opstellen van een convenant of werkafspraken 

Een werkgroep met vertegenwoordigers van een groot aantal partijen (zowel verschillende 

afdelingen binnen de gemeente, als zorgaanbieders en voorliggend veld) gaat afspraken maken 

over hoe om te gaan met deze kwetsbare doelgroep. Het convenant/werkafspraken geeft deze 

afspraken weer. In deze fase worden ook de knelpunten geïnventariseerd die de afgesproken 

resultaten in de weg staan. 

Het gaat hierbij om knelpunten op alle leefdomeinen:  

o Geestelijke gezondheid 

o Maatschappelijke ondersteuning 

o Werk en inkomen 

o Onderwijs 

o Schulden 

o Lichamelijk gezondheid 

o Wonen (dit onderwerp maakt onderdeel uit van het andere deelproject)  

 

Implementatie 

Om de afspraken uit te kunnen voeren is nodig dat een aantal knelpunten worden opgelost. 

Oplossing van deze knelpunten levert een structurele mogelijkheid op om de onderstaande 

uitgangspunten te realiseren. 

o Het realiseren van een sluitende aanpak (doorgaande lijn) voor kwetsbare jongeren; 

o Het bieden van ondersteuning en begeleiding naar maximaal haalbare zelfstandigheid en 

participatie op alle leefgebieden. 

o Problemen worden voorkomen of worden opgelost zodat de jongere naar vermogen kan 

deelnemen aan de maatschappij. 

o Door het versterken van de aanwezige structuur met gebruikmaking van het zelf-

oplossend vermogen van de jongere en zijn/haar net werk. 

 

Resultaat project 

 

o Het resultaat is dat de kwetsbare doelgroep niet 'tussen de wal en het schip valt". Meer 

concreet krijgt deze doelgroep ondersteuning om alle leefgebieden zelfstandig (of met 

hulp van eigen netwerk) op orde te krijgen. 

o Integrale samenwerking binnen en tussen de Lekstroomgemeenten in de overgang van 

de jeugd naar de wettelijke volwassenheid. 
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In veel gemeenten staat het integraal werken op alle leefgebieden nog in de kinderschoenen. Zo 

ook in de Lekstroomgemeenten al lopen er reeds verschillende initiatieven die de transformatie 

bevorderen. We willen graag de aanbevelingen voor gemeenten en haar partners die uit 

experimenten in Leeuwarden en Rotterdam zijn gekomen, ter harte nemen in het project. Dat 

zijn de volgende. 

 

o Laat een jongere pas los als een woonplek, onderwijs of werk, stabiel inkomen, iemand 

om op terug te vallen geregeld is. Zorg voor een toekomstplan en maak van ‘doen wat 

nodig is’ de norm. 

o Een jongere van 18 jaar is qua ontwikkeling nog niet volwassen, verwacht dit dan ook 

niet en laat deze leeftijdsgrens los. Gun ook deze jongeren de ervaring van vallen én 

weer opstaan. Fouten maken mag. 

o Ga met jongeren in gesprek en blijf voortdurend met hen in gesprek, zodat je weet wat 

er speelt en wat de impact van je beleid is. 

o Neem een warme overdracht op in de gemeentelijke inkoopvoorwaarden. 

o Zorg voor een duidelijke toegang tot zorg en begrijpelijke communicatie. 

o Maak samenwerken aantrekkelijk. Stap uit de rigide marktwerking. Zet in op 

voortdurende uitwisseling van betrokken partijen en samenwerkingspartners. 

o Stel budget beschikbaar voor innovatie van de hulpverlening aan jongeren. 

 

Zelf willen we de resultaten van onze inspanningen graag delen. We denken aan uitwisseling op 

bovenregionaal niveau en landelijk.  
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Bijlage 1 Huidige aantal kinderen in verblijf 

 

2018 Lekstroom Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen 

Aantal 

jeugdigen in 

jeugdhulp met 

verblijf 

(gemiddeld 

over twee 

momentopnam

es) 

346 107 73 39 97 30 

Gespecificeerd 

naar vorm van 

verblijf (gem. 

over twee 

momentopnam

es) 

Pleegzorg: 172 

PGB: 19 

Gezinshuis: 6 

Logeren: 72 

Essentiële functies: 14 

Landelijke 

voorzieningen: 5 

Overig verblijf: 60 

Pleegzorg: 48 

PGB: 6 

Gezinshuis: 2 

Logeren: 23 

Essentiële functies: 5 

Landelijke 

voorzieningen: 4 

Overig verblijf: 21 

Pleegzorg: 32 

PGB: 0 

Gezinshuis: 1 

Logeren: 26 

Essentiële functies: 3 

Landelijke 

voorzieningen: 0 

Overig verblijf: 11 

Pleegzorg: 26 

PGB: 9 

Gezinshuis: 0 

Logeren: 2 

Essentiële functies: 1 

Landelijke 

voorzieningen: 0 

Overig verblijf: 2 

Pleegzorg: 50 

PGB: 5 

Gezinshuis: 3 

Logeren: 15 

Essentiële functies: 4 

Landelijke 

voorzieningen: 1 

Overig verblijf: 21 

Pleegzorg: 17 

PGB: 0 

Gezinshuis: 0 

Logeren: 7 

Essentiële functies: 1 

Landelijke 

voorzieningen: 1 

Overig verblijf: 5 

  

Zo thuis 

mogelijk (in 

een 

gezinsvorm of 

getransformeer

de 

verblijfsvorm in 

de regio) 

194 51 34 27 64 18 

Benodigd 

budget (2017) 

€ 8.282.224 € 2.822.226 € 1.662.728 € 668.821 € 2.446.057 € 690.788 

 


