
Zorg voor de Jeugd in Midden Holland 
 

Een grote verantwoordelijkheid 

Elk kind zou zoveel mogelijk in de thuisomgeving moeten opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. En 

elk kind moet een veilige plek geboden kunnen worden. Dit zijn in de kern de waarden waarvoor wij 

in Midden Holland staan. Daarbij zetten we in op betaalbare oplossingen die leiden tot resultaat. 

Vanuit deze kernwaarden is het regionaal beleid ingericht en geven wij uitvoering aan de 

verantwoordelijkheid die ons vanuit de Jeugdwet is meegegeven. 

De regionale visie  

De visie uit 2013 vastgelegd in ‘Gebundelde Krachten” is nog steeds actueel. Daarin hebben wij de 

volgende speerpunten benoemd: 

1. de inwoner centraal 

2. eigen kracht vormt de basis 

3. iedereen kan meedoen 

4. gemeente voert regie en stuurt op resultaat 

5. investeren in preventie 

6. 1 cliënt/gezin-1 aanpak-1 regisseur/hulpverlener 

7. Iedereen geeft het goede voorbeeld 

We zetten regionaal sterk in op het organiseren van zorg dichterbij huis, voorkomen of beperken dat 

een gezagsmaatregel benodigd is, de versterking samenwerking met huisartsen en het onderwijs, 

versterking van de stem van de cliënt en de verbinding met partners vanuit Zorgverzekeringswet en 

de Wet Langdurige Zorg. 

Er is wel behoefte om een aantal actuele ontwikkelingen en vraagstukken te verwerken. In 2018 

vindt daarom een actualisatie plaats van de visie. 

Regionaal samenwerken, ook al ligt de opgave lokaal 

We zijn in Midden-Holland alweer in het zesde jaar in van onze regionale samenwerking. In 2012 zijn 

we gezamenlijk gestart ons voor te bereiden op de decentralisaties. Inmiddels hebben wij een 

regionaal beleidskader, een regionaal contractmanagementorganisatie in de nieuwe RDS en op 

inhoudelijk gebied is in 2017 de inkoop voor de diensten op gebied van jeugdhulp, Wmo en 

Beschermd Wonen afgerond. Binnen passend onderwijs staat er een stevige regionale samenwerking 

met een concrete ontwikkelagenda.  

Dit zijn goede voorbeelden van de wijze waarop we gezamenlijk vormgeven aan de transformatie in 

het sociale domein. 

Verder vinden we elkaar bovenregionaal in de samenwerking op thema’s binnen het 

Veiligheidskader: o.a. aansluiting Jeugdstrafrechtketen en Sociaal Domein, bovenregionale 

afstemming m.b.t. samenwerking/contractering Gecertificeerde Instellingen, huiselijk geweld en 

crisisdienst, ontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis en maken hierover concrete 

samenwerkingsafspraken met de lokaal ingerichte sociale teams.  

Inzet actieprogramma regio Midden-Holland  



De regio Midden Holland heeft gekozen om focus te leggen op de actielijnen 2 en 5. Deze sluiten het 

best aan bij de transformatiedoelen in deze regio die we extra willen versterken. Tegelijkertijd zijn wij 

op alle benoemde actielijnen in beweging. De JIM staat centraal in de uitwerking van actielijn 2, in 

het overleg Passend onderwijs staan onder andere de thuiszitters en onderwijszorgarrangementen 

op de strategische agenda, in eerdere afspraken in het kader van 18 min 18 plus heeft het 

toekomstplan een plek gekregen en ook het “lerend jeugdhulpstelsel” krijgt een vaste plek binnen de 

uitgewerkte actielijnen. 

Voor de aanvraag voor het transformatiefonds richten wij ons specifiek op de actielijnen 2 en 5.  

Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien 

Actielijn 2 sluit aan bij de bestuurlijke ambitie van het programma “Gewoon Thuis Jeugd”: zoveel 

mogelijk kinderen in de (t)huissituatie: Samen mogelijk maken dat kinderen/jongeren thuis kunnen 

blijven wonen, tenzij… 

De inzet op actielijn 2 ziet er als volgt uit: 

1. Inzet op Gewoon Thuis Jeugd waardoor kinderen/ jongeren in een “thuis” kunnen blijven 

wonen of weer (eerder) naar huis kunnen.  

2. Cliënten, ouders en ervaringsdeskundigen worden altijd betrokken en lopen mee waar 

mogelijk.  

3. In de regio Midden-Holland wordt een integraal intensief ambulant team met actieve 

inzet van het netwerk, opgericht naar de werkwijze van “InVerbinding” waarbij de JIM 

een centrale rol inneemt.  

4. Vanuit  het expertise centrum complexe zorg van Jeugdbescherming West wordt een 

coördinatie op de verblijfszorg opgezet, in combinatie met wachtlijstbeheer.  

5. Er wordt ingezet op meer geschikte (kleinschalige) gezinsgerichte woonvormen/ 

pleeggezinnen/ pleegzorgplus in de regio.  

 

Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt 

Actielijn 5 sluit aan bij de ambitie van het Plan van Aanpak Gedwongen Kader Jeugd Midden- Holland 

2018 :  “Er wordt zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen in een onveilige situatie opgroeien”. 

De inzet op actielijn 5 ziet er als volgt uit: 

1. Komen tot een aantal verbetermaatregelen om effectievere samenwerking en verkorten 

doorlooptijden in de keten bewerkstelligen 

2. Versterken vroegtijdige signalering/analyse van complexe problematiek 

3. Maatregelen ter beperking / voorkoming jeugdbeschermingsmaatregel 

a. Inzet van Beter Beschermd Plus (intensieve ambulante inzet) direct na de JB-tafel 

b. Pilot intensievere inzet van Jeugdbeschermer na start maatregel 

c. Inzet begeleide omgangsregeling bij complexe scheidingen 

d. Verkenning mogelijkheid van een scheidingsloket ter preventie van complexe 

scheidingssituaties 

 

De aanvraag voor het transformatiefonds 



In de bijlagen vindt u de aanvraag voor het Transformatiefonds bestaande uit het modelformulier 

voor de criteria: de basis op orde en de uitwerking van de twee genoemde actielijnen vormgegeven 

middels een leesdocument in powerpoint. 



Gewoon thuis Jeugd

Regio Midden-Holland

Uitwerking actielijn 2 ten behoeve van de 

aanvraag transformatiefonds



Spelregels Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk op laten groeien 
(informatie spelregels transformatiefonds)

Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. Dit betekent dat er een 

kwalitatieve versterking van preventie en/of ambulante hulp met ook een kwantitatieve toename van specialistisch ambulant 

aanbod is, in goede samenhang met de basisjeugdhulp. Investeren hierin zorgt ervoor dat kinderen vaker thuis kunnen blijven 

wonen c.q. dat de terugkeer naar thuis eerder op een verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd. 

Elk kind heeft stabiliteit nodig. Dit betekent dat het kind zo min mogelijk heen en weer wordt geplaatst als het niet 

meer thuis kan wonen. Hiervoor is het nodig dat de jeugdhulp zich naar het kind beweegt in plaats van andersom. Wanneer 

verblijf noodzakelijk is, moet die zoveel mogelijk deel uitmaken van een ambulant traject. 

Als kinderen niet meer thuis kunnen wonen, worden kinderen zo veel mogelijk kleinschalig, gezinsgericht en in 

perspectief biedende voorzieningen opgevangen, bij voorkeur in het eigen netwerk.

Langdurig verblijf in een grote instelling is voor geen enkel kind wenselijk. Daarom is het nodig het aantal (gesloten) 

plaatsingen terug te dringen en ook de duur van plaatsingen te verkorten. 

De afgelopen jaren is er in de regio Midden-Holland intensief ingezet op de transformatie van het 

zorglandschap. Zo lopen er verschillende projecten rond geprioriteerde thema’s, zoals Passend 

Onderwijs en Jeugdhulp; 18-18+; één gezin, één plan etc.  We geven in deze aanvraag een beknopt 

overzicht van het project “Gewoon Thuis Jeugd” passend bij actielijn 2. De focus van de aanvraag ligt 

op het inzetten van intensief ambulante trajecten met inzet van het netwerk van de jongere om 

uithuisplaatsing zoveel als mogelijk te voorkomen. We doen dit actiegericht rondom concrete 

casussen. Cliënten, ouders en ervaringsdeskundigen worden altijd betrokken. 

Met het transformatiefonds versterken we de aanpak rond drie hoofdthema’s: 

1. Opzet integraal intensief ambulant team;

2. Coördinatie verblijfszorg en wachtlijstbeheer;

3. Meer geschikte (kleinschalige) gezinsgerichte woonvormen en pleeggezinnen.



Hoe is dit plan tot stand gekomen? 

In de Regio Midden-Holland zijn er strategische bestuurlijke tafels tussen de 8 grootste 

zorgaanbieders jeugd, jeugdbescherming, welzijn, onderwijs en 5 gemeenten. De afgelopen jaren 

is hier de onderstaande visie tussen aanbieders, onderwijs en gemeenten neergezet. De 

strategische tafels worden opgevolgd in de vorm van concrete projecten rond de transformatie 

van zorg. Zo ontstond na de “Alicia” bijeenkomst de uitbouw naar het InVerbindingsteam tussen 

de aanbieders en is het Consultatie en Adviesteam omgebouwd naar een Expertteam met 

mandaat.  Dit is de basis voor het programma “gewoon thuis jeugd”

De bestuurlijke visie zorgaanbieders, onderwijs en gemeenten vanuit strategische bestuurlijke tafels 

jeugd is:

• Hera Code: Wij geloven niet in de nieuwe kleren van de keizer. We handelen direct, nuchter en 

professioneel. Dit betekent: 

– We spreken ouders aan op hun eigen inzet en verantwoordelijkheid waar nodig;

– We tonen lef en creativiteit in ons handelen;

– We werken aan betaalbare oplossingen die leiden tot resultaat.

• Rond complexe casussen werken we aan creatieve oplossingen met mandaat, zoveel mogelijk 

in de leefomgeving van de cliënt.

• We betrekken het informele netwerk actief en zijn geïnspireerd door JIM (jouw ingebrachte 

mentor)

• We bieden hulp zoveel mogelijk in de (t)huissituatie: Samen mogelijk maken dat 

kinderen/jongeren thuis kunnen blijven wonen, tenzij.. 



Bestuurlijke ambitie programma “Gewoon Thuis Jeugd”
zorgaanbieders, onderwijs en gemeenten

Zoveel mogelijk kinderen in de (t)huissituatie: Samen mogelijk maken dat kinderen/jongeren thuis 

kunnen blijven wonen, tenzij.. 

• Elk kind heeft stabiliteit nodig. We zorgen dat de jeugdhulp zich naar het kind beweegt in plaats van 

andersom. Niet het aanbod van de instelling staat daarbij centraal, maar de (hulp)vraag van jeugdige 

en ouders. Wanneer verblijf noodzakelijk is, moet dit zoveel mogelijk deel uitmaken van een ambulant 

traject, dat op maat bij wat jeugdige en gezin nodig hebben wordt samengesteld. We zorgen ervoor 

dat het kind zo min mogelijk heen en weer wordt geplaatst als het niet meer thuis kan wonen.

• Als kinderen niet meer thuis kunnen wonen, willen we dat ze zoveel 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 in verblijfsvoorzieningen 

verkorten. Dat doen we onder meer door ervoor te zorgen dat bij aanvang van een gesloten/ 

residentiële plaatsing samen met jeugdigen en hun ouders een perspectiefplan wordt gemaakt 

waarin staat wat nodig is om weer thuis te kunnen wonen of om in een gezinssetting geplaatst te 

kunnen worden. 



Cliënten, ouders en ervaringsdeskundigen worden altijd betrokken. 

Als startbijeenkomst is er bij Gewoon Thuis Jeugd een bijeenkomst geweest met ervaringsdeskundigen en 

jongeren. Aan hen is gevraagd: wat is een gewoon thuis voor jullie? Aan de bestuurlijke tafel hebben zij 

zelf toegelicht welke punten zij mee wilden geven aan de bestuurders. 

Uit de bijeenkomst met ervaringsdeskundigen en jongeren zijn de volgende 5 belangrijkste punten 

meegegeven aan het project gewoon thuis jeugd om goed invulling aan te geven. Deze punten bepalen 

mede de verdere uitwerking van het project. 

1. Altijd naar jongeren blijven luisteren! Voor elke jongere een vertrouwenspersoon.

2. Sneller handelen bij signalen. Sneller intensieve zorg thuis om escalatie te voorkomen.

3. Netwerk intensief betrekken bij de hulp.

4. Aandacht voor continuïteit (niet van de ene plek naar de andere plek)

5. Niet bij 18 loslaten.
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De urgentie is groot in onze regio

In de regio Midden-Holland wordt bovengemiddeld vaak en langer gebruik gemaakt van residentiële 

verblijfsvoorzieningen t.o.v. landelijke cijfers. De inzet op gewoon thuis jeugd (actielijn 2 zorg voor de 

jeugd) is voor de regio Midden-Holland daarom extra belangrijk.
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Aandeel jongeren met jeugdhulp met verblijf (2017H1) 



Hoe gaan we dit doen?

1. Parallel aan Gewoon Thuis - een landelijk praktijkvoorbeeld voor de ambulantisering van beschermd 

wonen uit onze regio - staat Gewoon Thuis Jeugd voor het werkende weg rondom casuïstiek 

ontwikkelen van een integrale, organisatie overstijgende werkwijze voor intensieve ondersteuning op 

maat  aan huis en op school waardoor kinderen/ jongeren in een “thuis” kunnen blijven wonen of 

weer (eerder) naar huis kunnen. Dit doen we actiegericht in de vorm van concrete casussen en 

vanuit het hiervoor doorontwikkeld Experttafel met mandaat. Ervaringen uit deze casussen vertalen 

we door naar structurele wijzigingen in de inrichting van het zorglandschap jeugd. 

2. Cliënten, ouders en ervaringsdeskundigen worden altijd betrokken. Zij lopen mee waar mogelijk. 

3. In de regio Midden-Holland wordt een integraal intensief ambulant team met actieve inzet van het 

netwerk, opgericht naar de werkwijze van “InVerbinding”. (zie bijlage A ) Aan InVerbinding in Midden-

Holland nemen in ieder geval deel: Enver; Pameijer; Kwintes; ASVZ; Parnassia; Viersprong. Het 

InVerbindingsteam zal gekoppeld worden aan het bestaande Factteam van de regio. In de uitrol van 

InVerbinding wordt breed ingezet om professionals en verwijzers op te leiden in deze methodiek en 

de JIM aanpak. Er is hierbij ook gericht aandacht voor de aansluiting van het onderwijs.

4. Vanuit  het expertise centrum complexe zorg van Jeugdbescherming West wordt een coördinatie op 

de verblijfszorg opgezet, in combinatie met wachtlijstbeheer. 

5. Er wordt ingezet op meer geschikte (kleinschalige) gezinsgerichte woonvormen/ pleeggezinnen/ 

pleegzorgplus in de regio. Hiervoor zal in 2019 een plan van aanpak worden opgesteld.



Welke resultaten willen we bereiken?

1. Er is intensief ambulante inzet over de domeinen heen (LVB, GGZ, JenO) beschikbaar, met inzet 
van het eigen netwerk.  

Doel: verbeteren integrale ambulante inzet om uithuisplaatsing te voorkomen dan wel de doorlooptijden 
bij een uithuisplaatsing te verkorten. Er wordt ook ingezet op een doorgaande leerlijn op school. 

Effect op cliënten: gezinnen worden sneller geholpen, complexe problemen worden snel duidelijk 
(in samenhang). Minder afhankelijkheid van professionele hulp en daardoor is de hulp meer 
geborgd in het dagelijkse systeem. Uithuisplaatsing kan zoveel mogelijk voorkomen worden.

2. We beschikken t.o.v. 2017 over meer geschikte (kleinschalige) gezinsgerichte woonvormen/ 
pleeggezinnen/ pleegzorgplus in de regio. Er is een passend aanbod voor ondersteund 
zelfstandig wonen.

Doel: Wanneer een uithuisplaatsing toch noodzakelijk is, vindt de opvang zoveel als mogelijk 
gezinsgericht en structureel plaats, dan wel in een structurele setting van zelfstandig wonen.

Effect op cliënten: verergering/ escalatie van problemen wordt voorkomen. Daar waar nodig (bij 
complexe problemen) wordt direct een structurele gezinsgerichte oplossing gevonden. 

3. Er is een expertteam met mandaat, die in vastlopende complexe zorgcasussen vanuit urgentie 
doorbraken kan forceren door het bieden van een passend (maatwerk) traject met perspectief. 

Er is een aanpak voor de coördinatie op de verblijfszorg. 

Doel: Een tijdige, passende oplossing op elke hulpvraag waarbij de vraag van de cliënt centraal 
staat. De experts zijn in staat om out-of-the-box te kunnen denken om te komen tot gericht
maatwerk.

Effect op cliënten: Er is een maatwerkoplossing die echt passend is op de hulpvraag en perspectief 
biedend is. 

4. Het aantal gesloten en residentiële plaatsingen in de regio kan worden teruggebracht tot het 
landelijk gemiddelde door de verbetering van de (ambulante) mogelijkheden om zorg dichtbij 
huis te bieden. 



Wat gaan we doen? De grootste mijlpalen 2018 - 2020

2018 2019 2020

 Start 1e 10 complexe 

casussen met  “experttafel 

met mandaat”. 

 Start InVerbindingsteam / 

JIM.

 Vervolgbijeenkomst cliënten 

en ervaringsdeskundigen. 

 Verkenning en plan 

wachtlijstbeheer 

verblijfszorg.

 Opening wooninitiatief 

Julianastaete t.b.v. passende 
woonplekken jongeren.

 Vervolg aanpak complexe 

casussen.

 Integrale aanpak 

InVerbinding en Fact.

 Trainingen In Verbinding/JIM 

aan verwijzers en 

(jeugdhulp)professionals.

 Uitvoering wachtlijstbeheer 

verblijfszorg.

 Plan van aanpak meer 

geschikte (kleinschalige) 

gezinsgerichte woonvormen/ 

pleeggezinnen/ 

pleegzorgplus in de regio.

• Vervolg aanpak complexe 

casussen.

• Uitvoering Plan van aanpak 

meer geschikte

(kleinschalige) 

gezinsgerichte woonvormen/ 

pleeggezinnen/ 

pleegzorgplus in de regio.



Een Lerend Jeugdhulpstelsel

• Om in de toekomst meer preventief te kunnen gaan werken, wordt verkend of de casussen ook 

retrospectief kunnen worden onderzocht. Hiervoor is samenwerking besproken met de Regio’s H10 

(Den Haag eo) en Holland Rijnland (Leiden eo) rond de thema’s Expertiseteam en wachtlijstbeheer 

ondersteund door “de academische werkplaats samen”. Dit aanvullend op de bestaande 

samenwerking rond de gecertificeerde instellingen en jeugdhulp-plus.

• Onderzocht wordt of er aangesloten kan worden bij één van de landelijke onderzoeken/pilots vanuit 

het ondersteuningsteam zorglandschap. De regio zal zich aanmelden als pilot gemeente bij het NJI : 

“voor ieder kind een thuis”.

• InVerbinding / JIM is een methodiek die wetenschappelijk gevolgd en onderzocht wordt sinds 2013.
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Het transformatiefonds geeft een extra versterking aan het project Gewoon Thuis 

jeugd in de regio Midden-Holland. We zetten dit geld in voor opstartkosten en 

incidentele kosten. De inzet is dat de structurele voortzetting gefinancierd kan 

worden uit de reguliere middelen. 

Actie Inzet € 350.000,- per jaar Transformatiefonds

1. Werken met concrete 
casussen

Nader te bepalen. PM

2. Cliënten en 
ervaringsdeskundigen 
betrekken

Nader te bepalen. PM

3. InVerbinding en JIM Nader te bepalen. PM

4. Coördinatie verblijfszorg en 
wachtlijstbeheer

Nader te bepalen. PM

5. Inzet op (kleinschalige) 
gezinsgerichte woonvormen/ 
pleeggezinnen/ pleegzorgplus 
in de regio

Nader te bepalen. PM



Bijlage A: InVerbinding
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Op wie is het gericht?

InVerbinding is er voor gezinnen en jeugdigen (6-23 jaar) voor wie het niet langer vanzelfsprekend is dat de jeugdige thuis 

kan blijven wonen. InVerbinding richt zich op jeugdigen waarbij sprake is van meervoudige problematiek en een 

bedreiging van de ontwikkeling. De jeugdigen dreigen vast te lopen op school, werk en thuis doordat er al langere tijd 

sprake is van diverse problemen, zoals bijvoorbeeld drugsgebruik en geweld.

Welk doel wordt gesteld?

Het doel van de aanpak van InVerbinding is zorgen dat de jeugdige goed ingebed raakt in het eigen netwerk. Hiervoor 

schakelt InVerbinding de JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) in. De JIM is de vertrouwenspersoon van de jeugdige en 

ondersteunt de jeugdige in het doorbreken van patronen binnen zijn of haar eigen omgeving. Met het doorbreken van de 

impasse.

Aanpak:

• Jeugdigen worden door het wijkteam, CJG of via een specialistische aanbieder doorverwezen op basis van een 

dreiging van uithuisplaatsing. Wanneer een jeugdige wordt aangemeld, wordt het gezin altijd betrokken. De mate 

waarin dit gebeurt is afhankelijk van de leeftijd en de behoefte van de jeugdige.

• Het “expertteam” van InVerbinding bestaat uit specialisten afkomstig uit de jeugdzorg, verslavingszorg, geestelijke 

gezondheidszorg en zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het team werkt outreachend en gaat 

naar de jeugdige en gezin toe. Daarnaast werkt InVerbinding met de JIM aanpak, waarbij de jeugdige een ‘mentor’ 

uit zijn of haar omgeving kiest. Deze mentor fungeert als steunfiguur van de jeugdige en als vertegenwoordiger van 

de jeugdige richting ouder(s) ten behoeve van conflictvermijding.

• De JIM bij gezinnen met kinderen onder 12 wordt gevraagd door de ouders. Hier wordt gezocht naar een JIM die 

voor het collectieve belang van alle gezinsleden kan staan.

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/platform-integrale-specialistische-jeugdhulp/praktijkvoorbeelden/inverbinding/

http://www.jimwerkt.nl/


Jeugdigen beter beschermen als hun

ontwikkeling gevaar loopt

Uitwerking actielijn 5 ten behoeve van de 

aanvraag transformatiefonds



Bestuurlijke ambitie

uit: Plan van Aanpak Gedwongen Kader Jeugd 

2018 
Doelstellingen:
• Er wordt zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen in een onveilige 

situatie opgroeien door:

• Professionals in staat te stellen om situaties van onveiligheid in 
gezinnen tijdig te signaleren; 

• Professionals toe te rusten om ontwikkelingsbedreigingen van het 
kind op te heffen door zorgen

• rondom veiligheid tijdig met ouders te bespreken en passende 
interventies te plegen;

• Het waarborgen van continuïteit van hulp door het logisch op elkaar 
aan laten sluiten van het vrijwillig kader op het gedwongen kader en 
vice versa;

• Tijdig passende hulp in te zetten die bijdraagt aan de veiligheid, zo 
dicht mogelijk bij huis. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van het netwerk van gezinnen. 



Spelregels Actielijn 5
Het lokale  team is de meest constante factor in de begeleiding van de gezinnen. Daarom is het 

nodig dat het lokale team over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het signaleren 

en aanpakken van problemen die kinderen kunnen schaden. In het verlengde van actielijn 1 is het 

dan ook belangrijk dat binnen de jeugdzorgregio helderheid is over wat van een lokaal team mag 

worden verwacht in het signaleren en aanpakken van onveilige opvoedsituaties en wat 

aanvullend door gespecialiseerde instellingen (Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, 

de Gecertificeerde Instellingen) wordt ingezet. Betere samenwerking, minder overlap en gedeelde 

afwegingscriteria verhogen de snelheid in de jeugdbeschermingsketen.

De afgelopen jaren is er in de regio Midden-Holland intensief ingezet op verbetering van 

samenwerking in de keten en professionalisering. Hiermee is een basis gelegd in de aansluiting 

van het vrijwillig op het gedwongen kader. 

In het kader van een lerend jeugdhulpstelsel willen we verdieping en verbetering 

aanbrengen op de volgende drie thema’s:

1. Focus op effectiever samenwerken in de keten, waarbij zowel proces als inhoud 

van belang zijn;

2. Vroegtijdige signalering en analyse van complexe problematiek;

3. Bij de start van de hulpverlening een intensievere inzet.



Data Midden-Holland
De regio Midden – Holland heeft t.o.v. andere regio’s in het land meer JBJR 

maatregelen en in tegenstelling tot elders zien we toename van de maatregelen.
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Wat doen we al? o.a.:
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Professionals in de sociaal teams zijn getraind in Signs of Safety en in het opstellen Verzoek tot Onderzoek.

Ieder team wordt ondersteund door de GI met advies op het gebied van veiligheid in gezinnen door 
contactpersonen die op vaste uren beschikbaar zijn.

Er zijn samenwerkingsafspraken vanuit de sociaal teams met de GI, Veilig Thuis, Raad voor de 
Kinderbescherming, vastgelegd in een protocol.

In het ketenoverleg Veiligheid Jeugd (met sociaal teams, GI, RvdK, Veilig Thuis, Crisisinterventieteam en 
gemeenten) wordt verbetering van aansluiting vrijwillig op gedwongen kader besproken.

In het ketenoverleg Veiligheid Jeugd (met sociaal teams, GI, RvdK, Veilig Thuis, Crisisinterventieteam en 
gemeenten) worden ook inhoudelijke thema’s en verdiepingsvragen geagendeerd,

Vanuit de JB-tafel, Veilig Thuis en CIT zijn er periodiek gesprekken met de sociaal teams om de 
samenwerking(safspraken) te bespreken.



Wat doen we al? o.a.:
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Er is een monitorsysteem opgezet vanuit de JB-tafel dat het proces voorafgaand en na afloop de JB-tafel in 
beeld brengt. Hierdoor zijn er cijfers beschikbaar vanaf de melding tot en met de maatregel.

Recent is een systeem opgezet waarbij inzicht verkregen wordt in de problematiek die bij de meldingen aan 
de JB-tafel een rol speelt (op basis van de systematiek van het NJI). 

In 2016 zijn er, met ondersteuning van de VNG en i.s.m. de regio Holland Rijnland, dialoogsessies 
georganiseerd met ketenpartners en cliënten over drang. Eindresultaat was de notitie ‘Ieder kind beschermd’ 
waarin uitgangspunten m.b.t. het werken in een drangkader zijn vastgelegd.

De notitie ‘Ieder kind beschermd’ is bestuurlijk vastgesteld en er is een plan van aanpak opgesteld. 

Jaarlijks wordt er een Plan van Aanpak Gedwongen Kader vastgesteld. 

In de regio zijn verdiepingssessies 1-gezin-1-plan georganiseerd rondom het thema veiligheid. Naar 
aanleiding hiervan is de richtlijn 1-gezin-1-plan aangepast. 



Wat doen we al? o.a.:
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De JB-tafel wordt periodiek geëvalueerd met betrokken partners. Evt. verbeterpunten worden opgenomen in 
het jaarlijks plan van aanpak Gedwongen kader.

Cliënten wordt standaard (na de JB-tafel) gevraagd een korte evaluatie in te vullen. De gemiddelde 
cliëntwaardering ligt al twee jaar ruim boven de 8!

Sinds 2016 zijn er een aantal innovatietafels en meedenksessies georganiseerd waarbij sociaal teams, GI’s, 
zorgaanbieders, (ervaringsdeskundige) jeugdigen en gemeenten verschillende thema’s bespreken. 

Gemeente Zuidplas en Gouda hebben pilots gedaan met complexe gezinnen waarbij gekeken is hoe er meer 
integraal gewerkt kan worden. 

Er is door beleidsmedewerkers Jeugd en Veiligheid, sociaal teams en leerplicht een inventarisatie gemaakt 
van hoe kennis van jeugdstrafrecht en jeugdcriminaliteit lokaal geborgd is.

Met ondersteuning van de VNG is een informatiecollege over jeugdstrafrecht georganiseerd waarbij gekeken 
is wat er in de keten verbeterd kan worden. In twee vervolgsessies is n.a.v. genoemde punten een 
werkagenda opgesteld.



Een lerend jeugdhulpstelsel

In Midden – Holland is een basis gelegd in de aansluiting van het vrijwillig op het gedwongen kader. We willen, in het 
kader van een lerend jeugdhulpstelsel, nu verder verdieping aanbrengen op de samenwerking in de keten, vroegtijdige 
signalering/analyse van complexe problemen en intensievere inzet na de JB-tafel en bij start van een maatregel. 

We denken dat de samenwerking in de keten verbeterd kan worden, onder andere door goed naar doorlooptijden (van 
alle partners) te kijken en te onderzoeken of/hoe deze beter op elkaar afgestemd kunnen worden, hoe beter vooruit 
gekeken kan worden (zodat bijvoorbeeld een GI de instroom beter kan plannen). 

Daarnaast door te onderzoeken of/hoe bijvoorbeeld rapportages/analyses beter op elkaar afgestemd kunnen worden 
zodat geen dubbel werk gedaan wordt. 

Bij het onderzoek naar doorlooptijden maken we gebruik van kennis die hierover elders in het land is opgedaan, 
bijvoorbeeld Brabant. Ook wordt onderzocht of dit samen met de ons omliggende regio’s (Haaglanden, Holland 
Rijnland, Zuid Holland Zuid) uitgevoerd kan worden. 

We starten met onderzoek en analyse om zo te zien waar verbetering mogelijk is. Aan de hand van de uitkomsten 
maken we de keuze voor specifieke acties. We richten ons in het onderzoek zowel op proces als inhoud. 

In het kader van haar afstuderen zal een student Social Work een kwalitatief onderzoek doen naar de Niet Langer 
Vrijblijvende Hulpverlening (preventieve Jeugdbescherming). Resultaten daarvan kunnen mogelijk verwerkt worden in 
acties.

Bij het onderzoek naar en leren van complexe casussen willen we waar mogelijk samenwerken met andere regio’s en 
kijken we waar we aansluiting kunnen vinden met de Academische Werkplaats, bij al lopende of nog te ontwikkelen 
onderzoeken en/of projecten.

Rondom (preventie van) complexe scheidingen wordt samengewerkt met de omliggende jeugdhulpregio’s en de 
Rechtbank Den Haag. Het arrondissement zal worden aangemeld als regio lab t.b.v. het actieprogramma ‘Scheiden 
zonder schade’.

De keuze van de acties zal naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen en samen met de ketenpartners en 
cliënten, gemaakt worden. Cliënten worden nadrukkelijk betrokken bij opzet en resultaten van de onderzoeken.
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Wat gaan we doen?

1. Focus op effectiever samenwerken in de keten zowel op proces als inhoud:

- Analyse van (knelpunten) in doorlooptijden (proces), administratieve handelingen verminderen.

- Analyse van (knelpunten) in inhoudelijke processen-, overdracht, en aansluiting van onder andere 
rapportages, afspraken over afstemmen rapportages, overnemen analyses.

- Inkorten en beter afstemmen van jeugdhulpketen.

2. Vroegtijdige signalering van complexe problematiek door:

- Kwalitatief onderzoek naar casussen in gedwongen kader: leren door terug te kijken –
onderzoeken hoe het in het voortraject is gegaan, wat kon er beter/anders/preventiever? Naar 
aanleiding daarvan agenda opstellen.

- Ontwikkelen van gemeenschappelijk afwegingskader van beoordelen bedreigingen.

- Vergroten effectiviteit en vakbekwaamheid sociaal team op gebied van omgaan met en bespreken 
van situaties van onveiligheid, dit wordt eerder besproken met ouders. Analyse of doelen op 
gebied van veiligheid daadwerkelijk behaald worden.

3. Bij start intensievere inzet:

- BB plus (Beter Beschermd Plus) inzetten na de Jeugdbeschermingstafel (JBT) bij niet langer 
vrijblijvende hulpverlening

- Pilots met intensievere inzet jeugdbeschermer bij aanvang maatregel

- Aandacht voor preventie van complexe scheidingen (bijvoorbeeld scheidingsloket, snellere 
analyse van problematiek, inzet van begeleid omgangsregeling (BOR)



Welke resultaten willen we bereiken?

1. Focus op effectiever samenwerken in de keten zowel op proces als inhoud:

- Doel: verbeteren/verkorten doorlooptijden en betere afstemming inhoudelijke processen en 
rapportages. Snellere inzet van benodigde hulp.

- Effect op cliënten: gezinnen worden sneller geholpen, complexe problemen worden sneller en in 
samenhang duidelijk.

2. Vroegtijdige signalering van complexe problematiek door:

- Doel: effectievere inzet van benodigde hulp doordat complexiteit en (intergenerationele) patronen 
eerder duidelijk zijn – de juiste hulp op het juiste moment

- Effect op cliënten: verergering/escalatie van problemen wordt voorkomen. Passende hulp wordt 
ingezet, waarbij ook de voorgeschiedenis van gezinnen betrokken wordt. Ouders worden 
meer/eerder betrokken bij zorgen die er zijn.

3. Bij start intensievere inzet:

- Doel: verkorten duur van de maatregel. Betere analyse van problematiek en patronen. Snellere 
inzet van de juiste zorg. Kantelmoment na de jeugdbeschermingstafel (JBT) beter benutten en 
daardoor verminderen Raadsonderzoeken en maatregelen. Beter samenwerking in en 
afstemming van jeugdhulp keten. 

- Effect op cliënten: ouders worden intensiever betrokken, daardoor vergroten motivatie en 
bereidheid tot hulp bij ouders/jeugdigen. Hulp is intensiever, integraal, meer op maat en sneller 
beschikbaar.



Planning op basis van de grootste mijlpalen

2018-2019 2019-2020

Onderzoek: N.a.v. analyses en onderzoek: bepalen van acties

Analyse van de keten: Knelpunten zowel proces als inhoud Bij aanvang maatregel intensievere inzet jeugdbeschermer

Kwalitatief onderzoek naar casussen in gedwongen kader Verdere uitwerking/implementatie scheidingsloket

Analyse of doelen op gebied van veiligheid daadwerkelijk 

behaald worden. 

Inzet gemeenschappelijk afwegingskader beoordelen complexe 

situaties

Analyse echtscheidingsproblematiek en onderzoek naar 

preventieve inzet

Agenda preventieve inzet opstellen naar aanleiding van 

uitkomsten onderzoek casussen gedwongen kader

Acties:

Inventarisatie mogelijkheden scheidingsloket Agenda preventie complexe scheidingen n.a.v. analyse (bv 

inzetten SPH-er, mediation, spiegelbijeenkomsten voor ouders op 

wachtlijst met ervaringsdeskundigen door RvdK.)

Inzet van Begeleide Omgangsregeling (BOR) in Midden - Holland Eerder terugleiden vanuit GI naar Sociaal team: wat is daarvoor 

nodig?

Ontwikkelen van gemeenschappelijk afwegingskader van 

beoordelen bedreigingen

Aandacht voor evaluatie na een jaar. Ook op de strategische tafel 

jeugd.

Vergroten effectiviteit/vakbekwaamheid sociaal teams m.b.t. 

omgaan met en bespreken van situaties van onveiligheid

Inzet integrale (jeugd)hulp op maat



Welke extra inzet vanuit transformatiefonds?

• € 150.000 voor de gehele actielijn

PM:  uitwerking in begroting



Met wie voeren wij dit plan uit?

Bij de start zijn de volgende partners betrokken:

• Ervaringsdeskundigen en jeugdigen

• 5 gemeenten regio Midden-Holland

• Jeugdbescherming West, William Schrikker JBJR, Leger des Heils 

JBJR

• Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, CIT, 

Jeugdbeschermingstafel

• Sociale teams regio Midden-Holland

• Enver, Horizon, Kwintes, Curium

Gedurende het project is iedereen die een bijdrage wil leveren welkom 

om aan te sluiten. 
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