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Jeugdbescherming west 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Jeugdbescherming west. Dit is het eerste jaarverslag van de 

gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zuid-Holland en 

Haaglanden en het is ook de eerste keer dat de beide stichtingen samen één jaarverslag 

uitbrengen. Het is één van de tekenen dat onze wereld er sinds de transitie van de jeugdzorg er 

anders uitziet dan daarvoor. 

 

Jeugdbescherming west heeft het eerste jaar na de transitie goed doorstaan gegeven de 

omstandigheden waarin we taken en activiteiten moesten overdragen en afscheid moesten 

nemen van gewaardeerde collega’s. Sinds mijn aantreden in mei 2015 heb ik gepassioneerde en 

kundige professionals leren kennen die zich ondanks alles hebben aangepast aan nieuwe 

omstandigheden. Soms met nieuwe collega’s in een team of met een andere leidinggevende, 

vonden zij nieuwe samenwerkingspartners in de gemeenten, de jeugd- en gezinsteams en de 

sociale wijkteams. De positionering van de jeugdbescherming is veranderd. We zijn er alleen als 

het écht nodig is, in aanvulling op de inzet en hulp van de lokale teams en hulpverleners. We 

hebben onze nieuwe werkwijze, de Gezinsgerichte Aanpak, verder geïmplementeerd. Het succes 

van het meer inzetten van de eigen kracht van de ouders, het gezin en het netwerk daaromheen 

tekent zich langzaam af – jeugdbeschermers vertellen mij dat hun werk verandert doordat ouders 

en familieleden beter kunnen worden geactiveerd om zich in te zetten voor de veiligheid van de 

kinderen.  

 

Dan is er nog de professionalisering van het vak. Onze jeugdbeschermers hebben zich laten 

registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Daarmee tonen zij aan dat zij hun vakbekwaamheid op 

peil houden en dat zij zich houden aan de voor hen geldende professionele standaarden. Ook 

vallen zij hiermee onder het tuchtrecht. Al met al veel veranderingen voor onze medewerkers, 

waarin wij hen zo goed als mogelijk proberen te ondersteunen. Ik ben ontzettend trots op al onze 

collega’s, uitvoerend en ondersteunend, op de wijze waarop zij in het afgelopen jaar hebben 

vormgegeven aan zichzelf, de organisatie en de zorg voor de jeugdigen die aan ons zijn 

toevertrouwd. 

 

In dit jaarverslag leest u hoe Jeugdbescherming west invulling heeft gegeven aan haar taak als 

gecertificeerde instelling en hoe de samenwerking met onze ketenpartners en onze nieuwe 

opdrachtgevers, de gemeenten, steeds meer vorm krijgt. Ook beschrijven wij hoe wij de inhoud 

van ons werk en onze werkwijze verder hebben ontwikkeld, in aansluiting op wat er lokaal al 

gebeurt. In de bijlagen vindt u de productiecijfers en een samenvatting van onze financiële 

verantwoording. 

 

Astrid Rotering 

Bestuurder 



4 

Jeugdbescherming west 

Inleiding 

 
Dit maatschappelijk jaarverslag betreft de verantwoording in het kader van het jaardocument 

jeugdzorg aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tevens dient dit verslag ter 

verantwoording aan de vier regio’s: Regio Holland-Rijnland, Regio Midden-Holland, Regio Zuid-

Holland Zuid en regio Haaglanden. In het jaarverslag beschrijft Jeugdbescherming west de 

resultaten die in 2015 zijn behaald en de inspanningen die zijn geleverd ten behoeve van een 

snelle, gecoördineerde en juiste zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in Haaglanden en 

Zuid-Holland.  

 

Onze activiteiten in 2015 zijn verricht op basis van de missie, visie en de strategische 

doelstellingen van Jeugdbescherming west zoals neergelegd in het Jaarplan 2015 van 

Jeugdbescherming west.  

 

De missie van Jeugdbescherming west vormde de basis voor de activiteiten van de organisatie: 

 

“Wij zijn een gecertificeerde maatschappelijk dienstverlenende organisatie die in actie komt als 

de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige(n) in het geding komen of als de jeugdige(n) 

crimineel gedrag vertoont. Ons doel is een bijdrage te leveren aan een pedagogisch veilig 

opvoedklimaat voor jeugdigen, het bevorderen van zo zelfstandig mogelijke participatie van 

jeugdige(n) en hun ouders/opvoeders in de samenleving en het voorkomen van crimineel 

gedrag.” 

 

Wij komen niet alleen in actie als de fysieke veiligheid van een kind in het geding is, maar ook 

wanneer de ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd.  

 

De transitie en transformatie van de jeugdzorg heeft in 2015 op alle gebieden gezorgd voor een 

(cultuur)omslag die nog altijd gaande is, zowel binnen als buiten de organisatie. 

 

Jeugdbescherming handelt naar de volgende visie, in nauwe samenwerking met gemeenten en 

ketenpartners: 

 

“Wij gaan ervan uit dat jeugdigen in hun eigen omgeving het beste af zijn, mits deze omgeving 

voldoende waarborgen biedt voor hun veiligheid en ontwikkeling. In samenwerking met lokale 

professionals proberen wij met de jeugdige(n), de ouders en het netwerk een justitiële maatregel 

af te wenden. Dit noemen wij preventieve jeugdbescherming. Als dit niet mogelijk is voeren wij 

een rechterlijke dwangmaatregel uit. Justitiële maatregelen moeten slechts zo lang als nodig en 

zo kort als mogelijk duren. Dit lukt alleen wanneer wij uitgaan van de kansen en mogelijkheden 

van de jeugdige(n) zelf en diens ouders en omgeving. Positioneren en engageren zijn binnen 

onze aanpak onlosmakelijk met elkaar verbonden. We verdiepen ons in dat wat onze cliënten zelf 

kunnen en wie of wat zij daarvoor nodig hebben. Inzicht geven, activeren, motiveren en open en 

transparant samenwerken op basis van duidelijkheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden. Onze 

inzet is gericht op de veiligheid en de ontwikkeling van de jeugdige(n) in relatie tot de 

opvoedingssituatie en op de veiligheid van de samenleving in relatie tot crimineel gedrag van de 

jeugdige(n).” 
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De doelstellingen, die waren vastgesteld voor 2015 vormen de leidraad voor het 

operationaliseren van de bovenstaande missie en visie: 

 

Hoofddoel 

Jeugdbescherming west is als gecertificeerde instelling (GI) verantwoordelijk voor de uitvoering 

van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen.  

 

(Kwaliteits-)doelstellingen 

 Jeugdbescherming west probeert, samen met de jeugdige(n), ouders en netwerk (eigen 

kracht) en de lokale professionals en ketenpartners zoveel mogelijk een gedwongen 

maatregel te voorkomen, door de inzet van preventieve jeugdbescherming.  

 De inzet van Jeugdbescherming west bij een gedwongen maatregel dient te leiden tot de 

opheffing van het veiligheidsrisico en de ontwikkelingsbedreiging voor de jeugdige(n) en 

de bedreigde maatschappelijke omgeving, waardoor de gedwongen maatregel kan 

worden afgesloten.  

 Implementatie van de gezinsgerichte aanpak: Jeugdbescherming west zet er op in dat 

jeugdigen zoveel mogelijk opgroeien in de eigen omgeving, mits daarbij de veiligheid en 

ontwikkeling van de jeugdige(n) voldoende geborgd zijn. Waar dit niet mogelijk is, wordt 

door Jeugdbescherming west zoveel mogelijk opvang gezocht binnen de familie of het 

netwerk.  

 De inzet van Jeugdbescherming west leidt er toe dat de veiligheid van jeugdigen in 

crisissituaties zo snel mogelijk vergroot wordt en dat de gewenste crisishulpverlening 

wordt ingezet. Jeugdbescherming west is 7x24 uur bereikbaar om in spoedeisende 

situaties onmiddellijk de gewenste inzet te leveren.  

 

Financiële doelstelling 

Jeugdbescherming west werkt in 2015 conform de regionale inkoopcontracten.  

 

Leeswijzer 

De opbouw van dit jaarverslag sluit aan bij de voorwaarden voor het Maatschappelijk Verslag 

richting het Ministerie van VWS. Hoofdstuk 1 gaat in op welke ontwikkelingen hebben 

plaatsgevonden het eerste jaar na de decentralisatie; zowel intern bij Jeugdbescherming west als  

met externe partners. Specifieke expertise van Jeugdbescherming west wordt beschreven in 

hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de samenwerking en specifieke ontwikkelingen in 

de regio’s. In hoofdstuk 5 een verslag van Veilig Thuis in de regio Zuid-Holland Zuid (aangezien 

dit vanuit het Rijk specifiek verantwoord moet worden). De kwaliteitszorg en certificering worden 

beschreven in hoofdstuk 5. Vervolgens gaat hoofdstuk 6 in op het cliëntenbeleid en hoofdstuk 7 

op het personeelsbeleid. Toezicht, bestuur en medezeggenschap worden in hoofdstuk 8 

beschreven. Tot slot worden de financiën en het risicomanagement in hoofdstuk 9 weergegeven. 

In de bijlagen worden met name de cijfers weergegeven, almede het jaarverslag van het 

Expertiseteam complexe zorg (onder de tot en met 2015 gehanteerde naam: Expertisecentrum 

Residentieel).  
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1. Het eerste jaar van transitie en transformatie 
 

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en zijn de gemeenten verantwoordelijk 

geworden voor de zorg voor de jeugd. In 2015 heeft Jeugdbescherming west de organisatie 

aangepast aan vereisten van de Jeugdwet. Gelijktijdig met de aanpassing aan de Jeugdwet heeft 

Jeugdbescherming west ervoor gezorgd dat zij haar reguliere wettelijke taken in de zorg voor 

kwetsbare jeugd op kwalitatief goed niveau is blijven uitvoeren.  

 

De invoering van de Jeugdwet bood Jeugdbescherming west de mogelijkheid zich te certificeren 

voor de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en de toegang tot jeugdhulp over te 

dragen aan de gemeenten. Ook is de organisatie sinds 1 januari 2015 niet meer bevoegd om 

uitvoerende hulpverlening te doen. In 2014 heeft Jeugdbescherming west zich voorbereid om in 

het afgelopen jaar invulling te geven aan de veranderingen in de wetgeving per 1 januari 2015. 

Met het belang van het kind voorop is ingezet op invoering van de gezinsgerichte aanpak en het 

leggen van verbinding met de jeugdteams. Dit heeft geleid tot een reorganisatie en krimp van de 

organisatie, wat vervolgens van invloed was op de huisvesting en ICT van Jeugdbescherming 

west. Hieronder wordt dit toegelicht.  

De productieresultaten betreffende de jeugdbeschermingsmaatregelen en daarmee 

samenhangende uitvoerende taken zijn opgenomen in bijlage 1.  

 

De gezinsgerichte aanpak 

Om conform de visie van Jeugdbescherming west op de uitvoering van de gedwongen 

hulpverlening te kunnen handelen heeft de organisatie in 2014 de gezinsgerichte aanpak (GGA) 

ontwikkeld, die in 2015 is ingevoerd. De gezinsgerichte aanpak is ontwikkeld aansluitend op de 

uitgangspunten van de transitie en het gemeentelijk beleid in de regio’s van Jeugdbescherming 

west: oplossingsgericht werken aan veiligheid van jeugdigen vanuit de eigen kracht van het gezin 

en netwerk. De werkwijze is ontwikkeld vanuit een nieuwe visie op de zorg voor jeugdigen, die 

voortvloeit uit de doorontwikkeling van de Deltamethode, met elementen uit Veilig Thuis (afgeleid 

van de Signs of Safety benaderingswijze), zorgcoördinatie, nazorg en familienetwerkberaden. 

 

De gezinsgerichte aanpak gaat uit van wat een gezin en/of jeugdigen nodig hebben om te zorgen 

dat de jeugdigen veilig kunnen opgroeien en (op den duur) zelfstandig kunnen deelnemen aan de 

maatschappij. Veilig opgroeien betekent opgroeien zonder bedreigingen voor de ontwikkeling van 

een jeugdige en zonder crimineel gedrag. Hierbij dienen de zorgen die er zijn te worden 

gecompenseerd door de krachten die het gezin heeft om problemen zelf te hanteren. De 

gedachte is: doen wat nodig is, niet meer en niet minder. De regie ligt zoveel als mogelijk bij het 

gezin en/of jeugdige en zo min mogelijk bij de professional. Zo houden jeugdigen en het gezin 

zoveel mogelijk grip op hun eigen leven en aanpak van problemen. Eén professional is 

contactpersoon voor het gezin. Dit zorgt voor helderheid en continuïteit in de samenwerking. 

 

Cliënt en de (lokale) professional gaan een partnerschap aan. Ze hebben een gelijkwaardige 

relatie en Jeugdbescherming west voert daarbij het toegevoegd gezag uit. Samen met de ouders 

kijkt de jeugdbeschermer op welke manier(en) de veiligheid van de kinderen in het gezin kan 

worden geborgd en hoe ouders zo snel als mogelijk en verantwoord weer zelf het gezag kunnen 

voeren, eventueel met ondersteuning van de lokale professional. Belangrijke personen uit het 

sociale en professionele netwerk worden zo snel mogelijk betrokken. Zij krijgen vanaf de start 
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een rol in de hulp, waardoor deze ondersteuning een structureel karakter krijgt. Als de veiligheid 

van de jeugdige(n) in het gezin onvoldoende kan worden geborgd, grijpt de jeugdbeschermer in. 

Deze aanpak sluit aan bij de werkwijzen van de lokale jeugd- en gezinsteams/wijkteams in de 

regio Haaglanden en Zuid-Holland en vormt eveneens het uitgangspunt in de samenwerking met 

de ketenpartners.  

 

Leggen van verbinding met de jeugdteams 

Per 1 januari 2015 is de toegang tot de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten in de regio’s 

van Jeugdbescherming west en zijn een groot aantal voormalige (toegang) medewerkers van 

Jeugdbescherming west in dienst getreden bij de jeugd- en gezinsteams in de regio’s. De 

inrichting van de teams van Jeugdbescherming west is aangepast aan de inrichting van de jeugd- 

en gezinsteams in gemeenten en wijken, met als doel een goede aansluiting tussen vrijwillig en 

gedwongen kader te bewerkstelligen. Een (eenmalig) gevolg hiervan was dat jeugdigen in de 

regio’s in toegenomen mate te maken kregen met wisselingen van jeugdbeschermers. 

In de regio’s is de toegang tot jeugdzorg verschillend georganiseerd. Per regio zijn 

samenwerkingsafspraken tussen Jeugdbescherming west, de gemeenten en jeugd- en 

gezinsteams gemaakt. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de samenwerking met de jeugd- 

en gezinsteams in 2015.  

 

Reorganisatie en krimp  

Als gevolg van de transitie van de jeugdzorg en daaruit voortvloeiende bezuinigingen heeft 

Jeugdbescherming west afgelopen twee jaar een stevige krimp en kanteling van de organisatie 

doorgemaakt. Jeugdbescherming west is gekrompen van 1.300 fte op 1 januari 2014 naar 440 fte 

per 1 januari 2016. Dit heeft veel van de veerkracht en inzet van alle medewerkers gevraagd, van 

zowel degenen die de organisatie verlieten als degenen die bleven. 

Door de reorganisaties en overdracht van taken per 1 januari 2015 startten onze lokaal gerichte 

jeugdbeschermingsteams veelal in nieuwe samenstelling en met een nieuwe leidinggevende. 

Passend bij de reeds in 2014 ingezette krimp van de uitvoerende stichtingen is in 2015 ook de 

formatie van de stichting Beleid & Bedrijfsvoering in lijn gebracht met de omvang van de 

uitvoering, waarbij het aantal fte van Beleid & Bedrijfsvoering in 2015 is gehalveerd.  

Eind 2015 is besloten om de inrichting van de organisatiestructuur aan te passen aan de 

veranderingen in de organisatie. Jeugdbescherming west kiest hierbij voor een platte organisatie 

en het zo laag mogelijk beleggen van verantwoordelijkheden. De nieuwe structuur krijgt in 2016 

verder vorm. In hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op het personeelsbeleid. 

 

Huisvesting 

Het voorgaande heeft tevens tot praktische consequentie dat een aantal locaties van 

Jeugdbescherming west het aflopen jaar zijn afgestoten. Dit betekent dat met name in het eerste 

half jaar van 2015 een aantal locaties (Gouda, Zoetermeer, Katwijk, Gorinchem en de locaties op 

de Zuid-Hollandse eilanden) zijn afgestoten en medewerkers geherhuisvest zijn in de vier locaties 

die overbleven (Den Haag-Neherkade, Leiden, Alphen aan de Rijn en Dordrecht). In het derde 

kwartaal van 2015 is de locatie De Horst in Den Haag afgestoten, waarna de medewerkers van 

Beleid & Bedrijfsvoering op de locatie Neherkade te Den Haag gehuisvest zijn.  

 

Op de locatie Dordrecht heeft Jeugdbescherming west ketenpartners die actief zijn voor en met 

de doelgroep van Jeugdbescherming west uitgenodigd ook hun intrek te nemen in het pand, dat 
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op dit moment het Veiligheidshuis, Bouwman GGz, De Waag, Reclassering Nederland en 

Virenze-boba huisvest.  

 

ICT 

De transitie, reorganisatie en krimp van de organisatie heeft ook gevolgen gehad voor ICT 

infrastructuur van Jeugdbescherming west. Daarnaast streeft Jeugdbescherming west naar een 

manier van werken waarbij jeugdbeschermers naar de cliënt toegaan en cliënten zo veel mogelijk 

lokaal bediend worden. Jeugdbescherming west beoogt een manier van werken in de nabijheid 

van de cliënt die de medewerker voldoende faciliteert om zijn/haar werk te kunnen doen. In 2015 

is gestart met invoering van de nieuwe kantoorautomatiseringsomgeving en uitrol van 

smartphones onder alle medewerkers, zodat sneller en makkelijker kan worden gecommuniceerd 

en flexibel werken goed kan worden ondersteund.   
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2. Expertisegebieden 
 
Actuele maatschappelijke ontwikkelingen raken de uitvoeringspraktijk van Jeugdbescherming 

west. Voor een aantal van deze actuele probleemgebieden hebben we specifieke expertise 

ontwikkeld, die kan worden uitgevoerd binnen (of naast) de gezinsgerichte aanpak. Daar waar 

Jeugdbescherming west als organisatie niet over voldoende eigen expertise beschikt, wordt 

expertise van ketenpartners betrokken.  

  

Preventieve jeugdbescherming  

Preventieve jeugdbescherming is een specialistische, gezinsgerichte interventie die wordt ingezet 

bij complexe problematiek en wanneer de motivatie en/of mogelijkheden van ouders en/of 

jeugdige beperkt aanwezig zijn om de zorgen weg te nemen of te reduceren. Preventieve 

jeugdbescherming kan worden ingezet als er nog geen sprake is van een juridische maatregel 

voor (één van) de kinderen in een gezin, maar de problematiek dusdanig is dat deze maatregel 

dreigt. Preventieve jeugdbescherming wordt in alle regio’s ingezet nadat een casus door het 

jeugdteam of sociaal wijkteam is ingebracht bij de jeugdbeschermingstafel. Hier wordt, veelal in 

aanwezigheid van ouders, besloten welke vervolgstappen nodig zijn om de veiligheid van het 

kind weer te borgen.  

 

Crisisinterventiediensten 

Jeugdbescherming west heeft in 2015 voor alle regio’s de crisisinterventiedienst uitgevoerd. De 

crisisdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en komt in actie als de veiligheid 

van kinderen in acuut in gevaar is. In dat geval lopen ouders, kinderen of professionals tegen 

ernstige problemen aan waardoor direct een crisisinterventie noodzakelijk is. De crisisdienst 

organiseert in eerste instantie een veilige situatie voor de jeugdige. De crisisdienst is ook 

bereikbaar voor consultatie en advies aan (lokale) professionals, die geconfronteerd worden met 

een crisissituatie. De medewerkers van de crisisdiensten beschikken over specialistische 

expertise, bijvoorbeeld op het gebied van eergerelateerd geweld en 

internationale kinderontvoeringen.  

Per regio zijn aparte afspraken gemaakt over de inzet van de crisisinterventiediensten. Met 

ingang van 2016 geeft Jeugdbescherming west geen uitvoering meer aan crisisinterventie in de 

regio’s Holland-Rijnland en Midden-Holland.  

 

Complexe echtscheidingen  

Medewerkers van Jeugdbescherming west hebben in een aanzienlijk gedeelte van hun casuïstiek 

te maken met complexe scheidingen. Veel scheidingen verlopen ingewikkeld, vaak met 

conflicten. Bemiddeling tussen ouders, juridische procedures en de onderlinge communicatie 

tussen ouders vormen lastige aspecten van de hulpverlening. Een jeugdbeschermer kan hierbij in 

handelingsverlegenheid komen. In toenemende mate ziet Jeugdbescherming west dat 

ondertoezichtstellingen worden uitgesproken voor jeugdigen bij wie de strijd tussen de ouders 

hun ontwikkeling bedreigt.   

Eind 2014 is een landelijke methodiekbeschrijving gemaakt, in opdracht van Jeugdzorg 

Nederland. Jeugdbescherming west heeft een intensieve bijdrage geleverd aan de uitwerking van 

deze methodiek. De werkwijze sluit aan op de gezinsgerichte aanpak en is in het afgelopen jaar 

binnen Jeugdbescherming west geïmplementeerd.   

  



10 

Jeugdbescherming west 

 

 

Expertiseteam complexe zorg  

Het Expertiseteam complexe zorg (tot 2016 bekend onder de naam Expertisecentrum 

residentieel) bestaat uit gespecialiseerde medewerkers van Jeugdbescherming west. Het doel is 

om advies te geven bij vragen rondom complexe zorg, te bemiddelen en ondersteunen bij de 

toeleiding naar specialistische jeugdhulp. De expertises van het team omvatten gesloten 

jeugdzorg, zorgbemiddeling, coördinatie expertiseteam Haaglanden en complexe scheidingen. In 

2015 heeft het Expertiseteam complexe zorg in de regio Haaglanden alle genoemde expertises 

ingezet. Voor de regio’s in Zuid-Holland is gebruik gemaakt van de expertises gesloten jeugdzorg 

en de zorgbemiddeling. Regelmatig werd het team vanuit Zuid-Holland ook geconsulteerd op de 

andere (niet gecontracteerde) expertises. In de bijlage 6 is het volledige jaarverslag van het 

Expertiseteam complexe zorg opgenomen (onder de titel Jaarverslag Experticecentrum 

Residentieel 2015).  

 

Aanpak seksueel misbruik   

In navolging van het ‘Kwaliteitskader Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg’ is in 2015 

binnen de organisatie extra aandacht geweest voor het spreken over (on)gezonde seksualiteit en 

grensoverschrijdend gedrag. Zowel in gesprek met jeugdige(n) en de ouders, maar ook binnen 

de teams. Het overwinnen van schroom erover in gesprek te gaan kan de eerste stap op weg zijn 

naar een structurele oplossing. Er is een nieuw risico-taxatie-instrument geïmplementeerd om 

risico’s op seksueel misbruik (zowel gericht op dader als slachtoffer) sneller te kunnen 

herkennen.   

 

Radicalisering 

Jeugdbescherming west heeft zowel in Haaglanden als Zuid-Holland in 2015 haar expertise 

doorontwikkeld om de problematiek die speelt rondom jihadistische radicalisering bij jeugdigen én 

gezinnen met kinderen binnen het gedwongen kader beter aan te kunnen pakken. Landelijk is  

sprake van forse aantallen jongeren en ook gezinnen, die radicaliseren en vertrekken naar Syrië. 

Ongeveer een derde van alle uitreizigers komt uit de regio Haaglanden. Naast uitreizigers heeft 

de regio te maken met terugkeerders uit het Midden-Oosten en met een groot netwerk van 

gelijkgestemden en sympathisanten die geradicaliseerde en antidemocratische gedachten 

koesteren.  

In 2015 zijn vanuit de crisisdienst van Jeugdbescherming west Haaglanden 2 fte specialisten 

ingezet op het gebied van radicalisering/jihadisme. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat de 

jeugdbeschermer van de ketenpartners ‘het dichtste op het gezin’ zit en daarmee regio breed een 

spilfunctie kan vervullen bij de aanpak van radicalisering. Om deze spilfunctie in te vullen heeft 

Jeugdbescherming west in Haaglanden eind 2015 het Expertiseplatform Radicalisering opgericht. 

Deze ontwikkeling is mede gericht op het verbeteren van de samenwerking met ketenpartners 

(CJG’s, het Veiligheidshuis, de zorgaanbieders, politie en Raad voor de Kinderbescherming) en 

stroomlijnen van de ketenverantwoordelijkheid.  
  

Jeugdpreventieteam (JPT)  

Jeugdbescherming west heeft in 2015 in drie regio’s in Zuid-Holland uitvoering gegeven aan het 

Jeugdpreventieteam (JPT). Het JPT biedt kortdurende begeleiding van maximaal drie maanden 

aan jongeren die in aanraking zijn gekomen met de politie. Het gaat hierbij zowel om jongeren die 

signaalgedrag vertonen, als om first-offenders en om jongeren die meerdere lichte strafbare 
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feiten hebben gepleegd. Daarbij geldt dat het in de meeste gevallen gaat om jongeren en 

gezinnen die zich niet direct vrijwillig tot de hulpverlening wenden, maar voor wie en waarvoor 

wel een interventie noodzakelijk is.   

  

De interventies van het JPT zijn erop gericht het gedrag van de jeugdige tijdig bij te stellen en te 

voorkomen dat de jongere verder afglijdt richting criminaliteit. De hulp is snel, concreet, praktisch 

en gericht op de drie leefgebieden: gezin, school en vrije tijd. Medewerkers van het JPT werken 

vanuit het politiebureau en het veiligheidshuis en trachten met vasthoudendheid de jongeren te 

motiveren voor hulp en gedragsverandering. Indien sprake is van enkelvoudige problematiek 

worden jongeren die gemotiveerd zijn, verwezen naar voorliggende voorzieningen zoals het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. In complexe zaken wordt na screening en indicatiestelling 

doorverwezen naar geïndiceerde zorg. Waar nodig wordt direct doorverwezen naar Veilig Thuis, 

Kindspoor (bij huiselijk geweld) of de Raad voor de Kinderbescherming.   
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3. Samenwerking in de regio’s   
  

Als gevolg van de transitie is het contact met de verschillende gemeenten in de regio’s 

geïntensiveerd. Ook de nieuwe inrichting van de toegang tot de jeugdzorg gaf aanleiding om te 

komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

samenwerking met de verschillende partners van Jeugdbescherming west en worden per regio 

enkele opvallende zaken uitgelicht. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid komt in hoofdstuk 4 aan de 

orde.  

 

Samenwerking met de jeugdteams 

Jeugdbescherming west heeft zich in alle regio’s intern voorbereid om optimaal aan te sluiten bij 

de lokale jeugdteams of sociale wijkteams. Dit heeft in eerste instantie geleid tot veel 

dossieroverdrachten. Gelijktijdig heeft Jeugdbescherming west haar expertise actief beschikbaar 

gesteld aan de voorkant bij de jeugd- en gezinsteams; mede op verzoek van de regio’s zelf. In 

Haaglanden heeft Jeugdbescherming west een aantal medewerkers ingezet in de lokale 

Jeugdteams waarmee de aansluiting van expertise tussen het vrijwillig kader en het gedwongen 

kader is vormgegeven. In de regio Holland-Rijnland heeft Jeugdbescherming west de training 

complexe echtscheidingen voor alle professionals van de jeugd- en gezinsteams verzorgd.   

  
Samenwerking met zorgaanbieders en andere gecertificeerde instellingen 

In alle regio’s vindt structureel overleg met de landelijk werkende gecertificeerde instellingen 

plaats: de William Schrikker Groep (WSG) en het Leger des Heils. Specifiek in de regio Holland-

Rijnland en Midden-Holland heeft Jeugdbescherming west samen met de William Schrikker 

Groep en het Leger des Heils in opdracht van deze regio’s, een start gemaakt met een 

gezamenlijk werkplan. Dit werkplan moet ervoor zorgen dat de gecertificeerde instellingen 

gebruik maken van elkaars deskundigheid en in gezamenlijkheid naar buiten kunnen treden als 

het bijvoorbeeld gaat om de samenwerking met de jeugd- en gezinsteams. De samenwerking 

met de instellingen voor Jeugd- en opvoedhulp krijgt vorm via frequent en constructief overleg op 

verschillende niveaus.  

 

Samenwerking met de veiligheidsketen 

Met de Rechtbank en de Raad voor de Kinderbescherming is zowel op civiel- als strafrechtelijk 

gebied structureel overleg. De samenwerkingsafspraken met de Raad voor de 

Kinderbescherming zijn in 2015 geëvalueerd en aangepast aan de Jeugdwet. Op ICT niveau 

hebben zich problemen voorgedaan bij de invoering van de nieuwe routering van strafrechtelijke 

beslissingen, waardoor in het begin van 2015 vertraging is opgelopen bij de uitvoering van 

jeugdreclasseringsmaatregelen. Zowel op landelijk als regionaal niveau is hier blijvend aandacht 

voor. 

 

Overdracht van taken  

In de regio’s Holland-Rijnland en Midden-Holland zijn het Jeugdpreventieteam (JPT) en het 

crisisinterventieteam (CIT) overgedragen aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 

(RDOG). Nadat begin 2015 werd besloten het JPT over te dragen gedragen aan de RDOG, is in 

het laatste kwartaal van afgelopen jaar vastgesteld dat ook het CIT beter op haar plek is binnen 

de nog te ontwikkelen regionale crisisdienst van de RDOG. Beide teams zijn gelijktijdig 

overgedragen en maken per 1 januari 2016 deel uit van de RDOG.   
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Uitgelicht 

 

Haaglanden 

Binnen de gemeenten in Haaglanden is besloten om het samenwerkingsverband Crisisdienst 

Jeugd (CDJ) te behouden en het CIT tot 2017 bij Jeugdbescherming west onder te brengen. 

Gevolg hiervan was dat de natuurlijke samenwerking van het CIT met Veilig Thuis door het 

werken in één organisatie en in één pand onder druk kwam te staan. De traditionele instroom van 

crisiszaken vanuit Veilig Thuis van 10% is in 2015 gehalveerd  naar minder dan 5%. Dit heeft 

ertoe geleid dat de Crisisdienst met Veilig Thuis een plan van aanpak hebben gemaakt om de 

ontstane knelpunten in de samenwerking op te lossen. De verwachting voor 2015 was dat er 

zowel een forse  daling van het aantal crisiszaken te zien zou zijn als een daling van het aantal 

huisverboden. In de realiteit van 2015 heeft zich echter een stijging van het aantal crisiszaken en 

een lichte daling van het aantal huisverboden voorgedaan.  

 

Holland-Rijnland en Midden-Holland 

De Goudse Top60 aanpak (voor de regio’s Holland-Rijnland en Midden-Holland) richt zich op de 

vaak jonge criminelen, die verantwoordelijk zijn voor de meeste inbraken en andere ‘high impact 

crimes’ (zoals overval en straatberoving). De Top60 aanpak beoogt om in de meest hardnekkige 

dossiers van criminele personen in Gouda een doorbraak in het gedrag van de dader te 

bewerkstelligen.   

 

Met de gemeenten Gouda  en Zuidplas hebben eind 2015 voorbereidende gesprekken 

plaatsgevonden voor de start met de Aanpak Complexe gezinssystemen. Dit is een intensievere 

vorm van samenwerking tussen de sociale wijkteams en Jeugdbescherming west om met elkaar 

de hulp en zorg te bieden die het gezin op dat moment nodig heeft. Dit wordt in 2016 verder 

uitgezet.   

  

In de gemeente Waddinxveen heeft Jeugdbescherming west voorbereidingen getroffen voor een 

training voor medewerkers van de sociale wijkteam over het schrijven van een verzoek tot 

onderzoek (VTO), het stellen van bodemeisen en het maken van veiligheidsafspraken.  
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4. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid  
 

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is sinds 1 januari 2015 het regionale advies- en meldpunt huiselijk 

geweld en kindermishandeling, voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. Binnen 

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid zijn twee meldpunten samengevoegd; het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK) en het Meldpunt Zorg en Overlast/Steunpunt Huiselijk Geweld Zuid-

Holland Zuid (SHG).   

  

Visie Veilig Thuis 

De visie van Veilig Thuis is dat alle mensen; volwassenen, kinderen, jongeren en ouderen het 

recht hebben in veiligheid te kunnen leven en opgroeien. Veilig Thuis zet in op het duurzaam 

borgen en stimuleren van een gezonde en veilige leefomgeving voor alle betrokkenen.   

  

De transformatie van Veilig Thuis vraagt om tijd en inzet. Hiermee is in 2015 een goede start 

gemaakt. Niet alleen de werkprocessen van de verschillende organisaties (GGD en 

Jeugdbescherming west) moeten op elkaar worden afgestemd, de samenvoeging en 

transformatie vraagt ook om een andere houding van de medewerkers van Veilig Thuis, als ook 

van de medewerkers van de jeugd –en sociale teams. Daarnaast kost het tijd om de benodigde 

kennis en expertise uit te wisselen.  

  

In 2015 hebben de gemeenten in Zuid-Holland Zuid een bedrag van € 650.000 aan incidentele 

middelen beschikbaar gesteld voor de benodigde transformatie van Veilig Thuis. Hierover wordt 

separaat een verantwoording voor opgesteld. De productiecijfers van Veilig Thuis zijn in bijlage 1 

opgenomen.   

 

Veilig Thuis heeft in 2015 uitvoering gegeven aan de volgende wettelijke/ reguliere taken:  

 

 Taken op het gebied van maatschappelijke zorg op grond van de WMO 2015 zoals 

dienst doen als advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en  

 Coördinatie vrouwenopvang; 

 Taken op het gebied van OGGZ, zoals dienst doen als meldpunt zorg & overlast voor 

multiproblematiek en deelname aan team toeleiding en bemoeizorg (team legt contact 

met zorgwekkende zorgmijders);  

 Signaleren van huiselijk geweld, ouderenmishandeling, kindermishandeling, 

zorgmijders en overlastgevers, mensen met meervoudige problematiek en onderzoek 

doen als dat nodig is;  

 Voorlichting geven aan burgers en professionals;  

 Proces- en casusregie;  

 Mensen in onveilige situaties toeleiden naar de juiste en passende zorg;  

 Coördinatie van trajecten in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod, incl. nieuwe 

taak (sinds medio 2015) risico inschatting pleger);  

 Begeleiding van trajecten om woningvervuiling tegen te gaan;  

 Coördinatie lokale zorgnetwerken en stedelijk netwerk. 
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Naast de uitvoering van haar wettelijke/reguliere taken, ontwikkelt Veilig Thuis zich verder. De 

uitgangspunten voor de reeds ingezette transformatie zijn:   

 

 

 Veilig thuis is laagdrempelig voor inwoners en professionals;   

 Veilig Thuis faciliteert de zelfredzaamheid van mensen en de hulp die wordt ingezet is 

zo licht als dat kan en wordt zo dicht mogelijk bij de klant georganiseerd;  

 Veilig Thuis doet alleen onderzoek in situaties wanneer na triage blijkt dat het 

noodzakelijk is. Enkelvoudige problematiek wordt terugverwezen naar het lokale 

veld;    

 Veilig Thuis heeft een breed en flexibel aanbod voor collectieve en individuele 

deskundigheidsbevordering;    

 Veilig Thuis schakelt zo slim mogelijk tussen enkelvoudige en complexe 

hulpvraagstukken; 

 Veilig Thuis verlaagt de administratieve druk;  

 Veilig Thuis werkt nauw samen met lokale instellingen en hulpverleners en 

ondersteunt het lokale veld.  

 

 

Veilig Thuis heeft in 2015 geïnvesteerd in het scholen van de medewerkers van de jeugd- en 

sociale teams zodat zij signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling 

en zorg en overlast en risicogroepen herkennen. Doel was ook om hen te bekwamen in het  

behandelen van casuïstiek over huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. 

Veilig Thuis heeft ook geïnvesteerd in de samenwerking en afstemming met de jeugd- en sociale 

teams, het managen van de wederzijdse verwachtingen en het maken van afspraken over het op- 

en afschalen van meldingen/casuïstiek met deze lokale teams.  

 

In 2015 is gestart met de voorbereidingen voor certificering van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid 

volgens ISO 2015 normen. In 2016 zullen Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid evenals het Crisis 

Interventie Team (CIT) in die regio evenals in de regio Haaglanden, worden voorgedragen voor 

ISO certificering.  
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5. Kwaliteit 
 

Jeugdbescherming west voldoet in 2015 aan de certificatienormen van het normenkader 

jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR). Deze normen stellen hoge eisen aan de 

organisatie en jeugdbeschermers, met betrekking tot de inhoudelijke behandeling, registratie en 

documentatie van zaken. Naast het verplichte certificaat voor jeugdbescherming en 

jeugdreclassering is in 2015 ook de HKZ-certificering voor het Crisis Interventie Team (CIT) 

gecontinueerd. De kwaliteitsmetingen die zijn uitgevoerd sloten aan bij belangrijkste 

doelstellingen en activiteiten zoals benoemd in het jaarplan 2015 van Jeugdbescherming west.   

 

Incidenten, calamiteiten en klachten worden ieder kwartaal besproken in de interne werkgroep 

Calamiteiten, Incidenten en Klachten (CIK), bestaande uit o.a. jeugdbeschermers en 

gedragswetenschappers. Op basis van hun analyse worden concrete aanbevelingen gedaan 

over hoe herhaling in de toekomst te voorkomen en worden eerder geïmplementeerde 

maatregelen gemonitord. In 2016 worden verdere acties uitgezet om op efficiënte wijze te leren 

van incidenten, calamiteiten en klachten en effectieve verbetermaatregelen te treffen. 

 

Het interne auditteam van Jeugdbescherming west heeft alle teammanagers in 2015 in drie 

auditrondes ondersteund bij het inrichten van Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cycli op actuele 

onderwerpen als de implementatie van de gezinsgerichte aanpak, professionalisering en 

samenwerking met jeugd- en gezinsteams en andere lokale partners. 

 

De beoordeling van het kwaliteitssysteem is recent uitgevoerd over 2015. Hier komt uit naar 

voren dat het kwaliteitssysteem van Jeugdbescherming west over steeds meer instrumenten 

beschikt om de kwaliteit van de dienstverlening te meten en verbeteren.  

 

Klachten, calamiteiten en incidenten 

Klachten  

Cliënten kunnen een klacht indienen over het handelen en/of het communiceren van 

medewerkers van Jeugdbescherming west. Deze klachten worden behandeld door de 

klachtencommissie. De klachtencommissie is bevoegd om over een gedraging van 

Jeugdbescherming west te oordelen. Zij kan geen oordeel geven over het handelen en/of 

communiceren van andere organisaties, zoals zorgaanbieders of de politie.  

 

De uitspraak van de klachtencommissie geldt als een advies aan de directie van 

Jeugdbescherming west over de gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie kan bij haar 

uitspraak ook aanbevelingen doen. De directie geeft vervolgens na ontvangst van de uitspraak 

van de klachtencommissie aan of dit oordeel wordt gedeeld en of naar aanleiding van het oordeel 

maatregelen worden genomen en zo ja, welke. Bij gegrond verklaarde klachten wordt de 

betrokken teammanager altijd gevraagd te reageren en verbetermaatregelen te formuleren, die 

de directie in haar formele reactie op de uitspraak van klachtencommissie naar de klager 

bevestigt. In 2015 heeft de directie van Jeugdbescherming west op 67 uitspraken van de 

klachtencommissie (n.a.v. klachtbrieven) gereageerd. In de regio Zuid-Holland zijn 33 

klachtbrieven en in de regio Haaglanden zijn 34 klachtbrieven behandeld.  
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De meeste klachten hadden afgelopen jaar betrekking op  

1. de communicatie van de organisatie;  

2. op onvoldoende of onzorgvuldige hulpverlening;  

3. wisselingen van gezinsvoogd/jeugdbeschermer, waarover iets meer dan voorgaande jaren is 

geklaagd mede als gevolg van de reorganisatie en herinrichting van de 

jeugdbeschermingsteams in aansluiting op de jeugd- en gezinsteams en lokale structuur.  

 

In de reeds genoemde werkgroep CIK worden ieder kwartaal klachten en de geformuleerde 

verbetermaatregelen besproken en wordt de opvolging van verbetermaatregelen gemonitord. 

In hoofdstuk 6 (Cliëntenbeleid) wordt nader ingegaan op de afhandeling van klachten van 

cliënten door de klachtencommissie. In bijlage 2 zijn de cijfers van klachtencommissie 

weergegeven.  

 

Calamiteiten  

Calamiteiten die plaatsvinden bij Jeugdbescherming west worden gemeld bij de Inspectie 

Jeugdzorg. Calamiteiten zijn gebeurtenissen die plaats hebben gevonden gedurende de 

betrokkenheid van Jeugdbescherming west en die onverwacht en onbedoeld kunnen leiden of 

hebben geleid tot een dodelijk of schadelijk gevolg voor een jeugdige, of voor een ander als 

gevolg van het handelen van een jeugdige.  

 

Het kan daarbij gaan om:                                                              

 (poging tot) suïcide van een kind; 

 een andere (on)natuurlijke dood of zwaar letsel van een kind of van een ander door 

toedoen van een kind; 

 (vermoeden van) fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen onderling, 

door een hulpverlener of door (pleeg/adoptie)ouders/ verzorgers. Hieronder vallen ook 

calamiteiten als gevolg van agressief gedrag van en bedreigingen door cliënten/ouders/ 

verzorgers jegens medewerkers. 

 

In 2015 heeft Jeugdbescherming west acht calamiteiten gemeld bij de Inspectie Jeugdzorg.  

In de regio Haaglanden zijn twee calamiteiten gemeld. Eén van de meldingen is reeds afgesloten 

door de Inspectie. In de andere casus loopt het onderzoek door in 2016. In de regio Zuid-Holland 

zijn afgelopen jaar zes calamiteiten gemeld, waarvan één melding inmiddels is afgesloten. De 

andere vijf casussen krijgen een vervolg in 2016. In totaal is ook een enkele melding inbegrepen 

waarbij melding door de zorgaanbieder inhoudelijk meer voor de hand liggend was geweest. 

Daarnaast zijn vier meldingen door anderen dan Jeugdbescherming west bij de Inspectie 

Jeugdzorg gedaan. Bij deze casussen was Jeugdbescherming west weliswaar betrokken maar 

lag de lead bij de betrokken zorgaanbieder of ketenpartner. Het totaal aantal meldingen van 

calamiteiten betreft een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De Inspectie Jeugdzorg heeft 

in 2015 het meldingsbeleid aangescherpt wat mogelijk mede heeft geleid tot een grotere 

meldingsbereidheid.  

 

Leren van een calamiteit 

In de regel stelt de Inspectie Jeugdzorg, na ontvangst van een melding van een calamiteit, 

Jeugdbescherming west in de gelegenheid om zelf binnen 6 weken een onafhankelijk onderzoek 

te doen naar de relevante feiten. In 2015 is Jeugdbescherming west gestart met inzet van de 
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methode Learning Together. Deze methode kan worden ingezet indien sprake is van 

ketensamenwerking en ketenpartners akkoord zijn met inzet van deze methode. 

Bij deze methode gaat het om het zoeken naar onderliggende patronen die ontstaan wanneer 

organisaties in een keten samenwerken en welke een voedingsbodem kunnen zijn voor 

potentiële fouten door bijvoorbeeld verschillen in cultuur, beschikbaarheid van informatie, 

verschillen van interpretatie. Belangrijk uitgangspunt is dat gewenste verandering niet vanuit het 

afleggen van verantwoording ontstaat, maar vanuit een gedeelde wens om samen te leren.  

 

Client-Incidenten 

Jeugdbescherming west onderscheid twee soorten incidenten. De eerste betreft cliënt-incidenten. 

De definitie van een cliënt-incident is een afwijking van de normale gang van zaken met een 

mogelijk schadelijk gevolg voor een jeugdige, of voor een ander als gevolg van het handelen van 

een jeugdige. Een voorbeeld van een cliënt-incident is het weglopen van een jeugdige van 

ouders, pleegouders of instelling. Jeugdbescherming west geeft het totaal aantal cliënt-incidenten  

jaarlijks door aan de Inspectie Jeugdzorg. 

 

Agressie-Incidenten 

Jeugdbescherming west registreert naast cliënt-incidenten tevens agressie-incidenten. De 

definitie hiervan is als volgt: ‘Het verbaal uiten, gebruiken van fysieke of psychische kracht of 

macht, of het dreigen daarmee door personen, gericht tegen een medewerker, onder 

omstandigheden die verband houden met het verrichten van de werkzaamheden bij 

Jeugdbescherming west, ongeacht op welk moment en in welke situatie.’  

Cliënten of (pleeg)ouders zijn het niet altijd eens met de (gedwongen) hulpverlening die door 

Jeugdbescherming west wordt ingezet. Dat leidt incidenteel tot onvermogen van de cliënt of 

(pleeg)ouders om met de situatie om te gaan -zich uitend in een vorm van agressie. Bij agressie 

incidenten ging het in 2015 in de meeste gevallen om bedreiging van medewerkers. 

Medewerkers van Jeugdbescherming west worden getraind om professioneel met dergelijke 

situaties om te gaan. Jeugdbeschermers hebben een hoge acceptatiegrens ten aanzien van 

gedrag van cliënten en ouders, waardoor het aantal gemelde incidenten mogelijk achter blijft bij 

de realiteit.  

 

Tabel: in 2015 was het totaal aantal incidentmeldingen als volgt: 

 Haaglanden Zuid-Holland Totaal 

Agressie incidenten  14  26 40 

Clientincidenten 29 24 53 

 

Door een werkgroep CIK zijn naar aanleiding van de incidenten in 2015 verschillende 

aanbevelingen opgesteld. Dit betreft onder meer het periodiek bespreken van de CIK rapportage 

in de teams en het altijd sturen van een passende (schriftelijke) reactie naar de pleger/dader. Het 

is van belang voldoende aandacht te besteden aan de nazorg van medewerkers die een 

agressie-incident hebben meegemaakt.   

 

In dit verband is het Bedrijfsopvangteam (BOT) relevant. Het BOT biedt ondersteuning voor 

medewerkers die een ingrijpende gebeurtenis in de werkomgeving hebben meegemaakt en extra 

ondersteuning wensen. In hoofdstuk 7 wordt hier aandacht aan besteed. 
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Juridische expertise 

Werken in het gedwongen kader vereist gedegen juridische kennis van de medewerkers van 

Jeugdbescherming west. Voor complexe zaken is specialistische juridische expertise beschikbaar 

ter ondersteuning van de medewerkers, onder meer in de vorm van een interne juridische 

helpdesk en ondersteuning door een advocaat bij rechtszaken.  

 

(Rechts)zaken 

Wanneer cliënten of Jeugdbescherming west het niet eens zijn met een beslissing van de 

rechtbank kan de cliënt of de organisatie in beroep gaan tegen de uitspraak. Jeugdbescherming 

west kan in beroep gaan wanneer zij van mening is dat het belang van een kind onvoldoende 

wordt onderkend in de uitspraak.  

Daarnaast behandelt de juridische afdeling verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid 

bestuur (WOB) verzoeken: van 10 zaken in 2014 naar 32 zaken in 2015. De ondersteuning van 

het aantal zaken bij het gerechtshof is licht toegenomen: van 82 in 2014 naar 116 in 2015. 

 

Juridisch beleid 

Met ingang van januari 2015 vielen de werkzaamheden van Jeugdbescherming west onder de 

Jeugdwet en Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen. Het beleidsmatig vertalen en 

implementeren van de nieuwe wetgeving en de transitie naar de gemeentes heeft daarin centraal 

gestaan. Ter voorbereiding daarop  hebben BJz Haaglanden / Zuid-Holland, BJz Gelderland en 

de William Schikker Groep (WSG) in 2014 samen een E-learning module ontwikkeld die 

medewerkers informeert en voorbereidt op de wijzigingen in de wet. In 2015 zijn alle 

medewerkers van Jeugdbescherming west in de gelegenheid gesteld de E-learning module te 

volgen.  
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6. Cliëntenbeleid  
 

Cliëntenraad 

Jeugdbescherming west heeft een actieve cliëntenraad. De cliëntenraad komt op voor de 

gemeenschappelijke belangen van cliënten. De cliëntenraad heeft rechtstreeks contact met de 

directie en bestuurder en overlegt over zaken die voor cliënten van belang zijn en brengt 

gevraagd en ongevraagd advies uit. De cliëntenraad behandelt geen individuele cliëntenzaken 

maar komt op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten. 

 

Begin 2015 heeft de cliëntenraad advies uitgebracht aan de bestuurder over de nieuwe 

klachtenregeling, het beleidsplan voor Jeugdbescherming west en het reorganisatieplan 2016. De 

cliëntenraad heeft meermaals haar zorgen geuit over de transitie van de jeugdzorg en de 

gevolgen van de reorganisaties voor de cliënten. De leden van de cliëntenraad hebben positief-

kritisch meegedacht over de communicatie naar cliënten over de transitie.  

 

Een afvaardiging van de cliëntenraad heeft samen met een afvaardiging van de 

ondernemingsraad zitting genomen in de adviescommissie voor de werving van de nieuwe 

bestuurder. Daarnaast heeft de cliëntenraad een nieuw Raad van Toezicht lid voorgedragen: 

mevrouw mr. E. Lam. De cliëntenraad heeft een warme bijdrage geleverd aan de 

afscheidsbijeenkomst van interim bestuurder mevrouw Van Kranendonk in mei 2015 en 

kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder mevrouw Rotering. 

 

In het najaar heeft de cliëntenraad positief geadviseerd over het voorstel voor herinrichting van 

de organisatiestructuur van Jeugdbescherming west.  

 

In de regio Zuid-Holland Zuid heeft een afvaardiging van de cliëntenraad bijgedragen aan de 

OTS-informatieavonden die Jeugdbescherming west organiseert voor ouders. De ontwikkeling 

van nieuwe manieren van cliëntparticipatie krijgt op deze manier vorm.  

 

Er waren ook zorgen in 2015. In februari stond de cliëntenraad ineens in de belangstelling van 

media, bezorgde betrokkenen en de Politie, vanwege de casus Roelofarendsveen en de 

betrokkenheid van de vicevoorzitter daarbij. Zowel bij cliëntenraad als bij Jeugdbescherming west 

kwam dit als een enorme schok. Het was (ook landelijk) nog niet eerder voorgekomen dat een lid 

van de cliëntenraad zo in opspraak raakte. De gebeurtenis zelf en reacties van buitenaf hadden 

invloed op de samenwerking en het onderlinge vertrouwen binnen de cliëntenraad. In het 

voorjaar van 2015 hebben we in overleg met de cliëntenraad, het LOC Zeggenschap in de Zorg 

ingeschakeld voor extra ondersteuning in dit proces. Aan het einde van de zomer bleek dat het 

onderling vertrouwen teveel schade had opgelopen waarna de voorzitter, mevrouw De Bruin, in 

september 2015 haar taken neerlegde. Ook de ondersteuner en de twee jongeren in de 

cliëntenraad hebben hun taken neergelegd. Eind 2015 had de cliëntenraad nog drie leden. 

Jeugdbescherming west heeft afspraken gemaakt met de cliëntenraad over de werving van 

nieuwe leden in het eerste kwartaal van 2016. Daarnaast kiest de cliëntenraad ervoor om de 

ondersteuning van de cliëntenraad binnen de organisatie te zoeken, zodat de lijnen tussen de 

cliëntenraad en Jeugdbescherming west korter worden. In 2016 zetten cliëntenraad en 

Jeugdbescherming west zich gezamenlijk in om de participatie van cliënten bij 

Jeugdbescherming west op sterkte te krijgen.    
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Indienen van en klacht   

In hoofdstuk 5 is beschreven hoe de directie omgaat met uitspraken van de klachtencommissie. 

Hieronder wordt ingegaan op de klachtprocedure vanuit oogpunt van de cliënt. Het beleid van 

Jeugdbescherming west is erop gericht om de hulpverlening zoveel mogelijk in overleg met het 

kind en de ouders te organiseren. Ondanks deze inspanningen kunnen cliënten klachten hebben 

over de begeleiding en kunnen zich situaties voordoen waarin een cliënt en of een 

belanghebbende niet tevreden is over genomen beslissingen of de manier waarop 

Jeugdbescherming west heeft gehandeld en/of gecommuniceerd. Een goede klachtafhandeling 

hoort bij het streven naar een optimale kwaliteit van de begeleiding. Bij een klacht heeft de cliënt 

recht op bemiddeling; streven is hierbij de begeleiding in goed overleg te hervatten. De cliënt 

behoudt altijd het recht om te kiezen voor klachtbehandeling door de klachtencommissie.  

 

De klachtencommissie bestaat uit externe leden. De commissie doet aan de hand van de door de 

partijen ingediende stukken en een hoorzitting uitspraak over de klachten. Naast deze uitspraak 

kan de commissie waar nodig ook aanbevelingen doen aan de organisatie ter verbetering van 

haar processen.  

 

Cliënten kunnen voor ondersteuning door een professionele vertrouwenspersoon terecht bij het 

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De missie van het AKJ is, dat kinderen en ouders 

met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp. Het AKJ zet zich in ruimte te maken voor dialoog. 

Het AKJ kan cliënten hulp bieden bij het inbrengen van klachten over de zorgverlening van 

Jeugdbescherming west.  

 

Jeugdbescherming west onderschrijft het belang van continuïteit in de jeugdzorg. De transitie 

heeft in 2015 geleid tot een ingrijpende krimp van de formatie. De organisatie was daardoor 

genoodzaakt in een groot aantal zaken een nieuwe jeugdbeschermer aan te wijzen. De 

cliëntenraad constateert dat dit heeft helaas geleid heeft tot een toename van het aantal klachten. 

Opvallend is dat klachten afgelopen jaar complexer van aard waren dan in de voorgaande jaren, 

een tendens die in 2014 is ingezet. Wanneer wordt gekeken naar de onderliggende problematiek 

van klagers valt op dat in bijna de helft van de gevallen relatieproblematiek van de ouders een rol 

speelt.  

In bijlage 2 zijn de cijfers van de klachtencommissie in tabelvorm opgenomen waarbij een 

onderscheid is gemaakt in de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland.  
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7. Personeel 
 
Zoals eerder aangegeven heeft de transitie van de jeugdzorg geleid tot een ingrijpende 

verandering en bovenal krimp van Jeugdbescherming west. Ondanks de inspanningen van de 

organisatie om de effecten van deze verandering te beperken heeft dit proces flinke impact op de 

medewerkers gehad. Zowel op de medewerkers waarvan afscheid is genomen, maar ook op  

collega’s die mochten blijven.  

De reorganisatie was gericht op krimp en herinrichting van taken, verantwoordelijkheden en 

werkprocessen. Zo zijn de uitvoerende teams zoveel mogelijk op basis van de indeling van 

gemeenten en wijken ingericht waardoor nog beter kan worden aangesloten bij de lokale wensen. 

 

Zelforganiserende teams 

Om de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de professionals in het veld te beleggen is in 

2015 gekozen voor invoering van zelforganiserende teams. Dit maakt het tevens mogelijk om de 

overhead en de daarmee gemoeide kosten te beperken. Hierbij wordt opgemerkt dat de 

certificatie-eisen en verantwoordingseisen vanuit de gemeenten de organisatie verplichten om  

extra beheersingskosten te maken die niet direct bijdragen aan de goede cliëntzorg. 

 

De reorganisatie en herstructuring van de organisatie in 2015 heeft geleid tot gedwongen 

ontslagen. Met twee mobiliteitsbureaus zijn acht verschillende Werk naar Werk trajecten 

aangeboden aan de medewerkers van wie de functie kwam te vervallen. Ook kon gebruik worden 

gemaakt van maatwerktrajecten voor het vergroten van de kans op werk na het gedwongen 

ontslag. Na de ontbindingsprocedures en het afsluiten van vaststellingsovereenkomsten was de 

noodzakelijke personele krimp eind oktober 2015 gerealiseerd.  

 

Tabel: overzicht van de bezetting in fte 

 

Stichting / fte Bezetting in 

fte op 

15-06-2015 

Beoogde doel  

reorganisatie per 

1-1-2016 

Resultaat 

reorganisatie per 

1-1-2016 

Vacature/ 

nieuwe 

functies per  

1-1-2016 

B&B 60,73 46,65 42,87 4,19 

Haaglanden 241,65 196,88 194,37 2,67 

Zuid-Holland 225,70 204,59 199,29 1,31 

Totaal 528,08 448,12 436,53 8,17 

 

Managementontwikkeling 

In 2014 zijn leidinggevenden geselecteerd voor de nieuwe functie van teammanagers per 1 

januari 2015. Een belangrijke positie waarin zij hebben bijdragen (en nog steeds doen) aan het 

ingrijpende verander(innovatie)proces. Zij faciliteren, motiveren, geven vertrouwen en zorgen 

ervoor dat resultaten in de teams worden gehaald.  

Het veranderproces is ingezet vanuit het principe ‘’ervaringsgericht leren’’. De ingrijpende 

veranderingen en de beperkte financiële mogelijkheden boden Jeugdbescherming west niet de 

gelegenheid om dit proces intensief met externe trainingen te begeleiden. Er is gekozen voor een 

aantal interne teamdagen waarbij vooral de samenwerking en het delen van ervaringen 

belangrijke elementen waren. Desondanks is de overgang naar zelfsturing voorspoedig verlopen. 
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De gefaseerde overgang van de traditionele vorm van top-down sturing naar de 

zelforganiserende teamsturing is, gezien het te behalen resultaat maar ook vanuit financiële 

noodzaak versneld. Per 1 januari 2016 wordt de nieuwe plattere organisatie structuur 

doorgevoerd en krimpt de directie/bestuur in omvang.  

 

Beroepsregistratie jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers 

BAMw heeft het beroepsregister voor jeugdzorgwerkers per 1 januari 2016 overgedragen aan de 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Vanuit de beroepsregistratie werken jeugdbeschermers 

van Jeugdbescherming west blijvend aan hun ontwikkeling om het ondersteuningsproces voor de 

cliënt verder te verbeteren. Ook draagt deze ontwikkeling sterk bij aan de verhoging van de 

inzetbaarheid van medewerkers op de in- en externe arbeidsmarkt.  

Eind 2015 waren alle uitvoerend medewerkers van Jeugdbescherming west geregistreerd in het 

beroepsregister voor jeugdzorgwerkers. In de loop van 2015 is de registratie van de 

gedragswetenschappers in het SKJ-register gestart. De verwachting is dit proces in 2016 af te 

ronden.  

 

Ter ondersteuning van de ontwikkeling van medewerkers is in 2015 een scholingsplan opgesteld 

met als oogmerk dat scholing enerzijds faciliteert dat de doelen van de organisatie gerealiseerd 

worden en anderzijds dat het aansluit bij de behoeften en wensen van de medewerkers. Deze 

benadering sluit naadloos aan bij de beweging om medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid 

te geven en de zelforganisatie te stimuleren. 

 

Arbeidsomstandigheden, medewerker tevredenheidsonderzoek, risico Inventarisatie & 

evaluatie   

In 2015 hebben het werkplezier en de werksfeer binnen de organisatie onder druk gestaan door 

de reorganisaties en de veranderingen die de transformatie van de jeugdzorg (intern en extern) 

met zich meebracht. De veranderingen zowel intern als extern kenmerkten zich door een grote 

mate van onzekerheid bij een groot aantal medewerkers. Niet alleen  wat betreft baanzekerheid, 

maar ook werkinhoudelijk. Jeugdbescherming west heeft zich ingezet om waar mogelijk de 

onzekerheden weg te nemen maar bovenal de medewerkers te leren omgaan met onzekerheid. 

Tevens is gezocht naar mogelijkheden om bij te dragen aan herstel van het evenwicht in 

werkbelasting en belastbaarheid. 

 

Om zicht te verkrijgen op de tevredenheid van medewerkers en op risico’s die alle veranderingen 

in de organisatie met zich mee brengen, is de werkgroep Veiligheid Gezondheid Welzijn & Milieu 

(VGMW) gevormd. Deze werkgroep heeft de uitvoering van het Medewerker 

Tevredenheidsonderzoek en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) gecoördineerd. Hierbij 

zijn vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en van de afdelingen Human Resources, 

Informatisering & Facilitair en Communicatie betrokken.  

Eind 2015 heeft de organisatie een Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Aan 

de basisvragenlijst zijn extra vragen toegevoegd over transitie en over veiligheid en 

psychosociale arbeidsbelasting (waaronder een uitvraag over ongewenst gedrag). 

Jeugdbescherming west verwacht met dit onderzoek in 2016 zicht te krijgen op de tevredenheid 

en de belasting van haar medewerkers. Daarmee wordt het mogelijk dat elk team een plan van 

aanpak opstelt, dat aansluit bij de specifieke situatie en verbeterwensen van de 

zelforganiserende teams. 
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Het MTO is onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het doel van de RI&E is 

het inventariseren en evalueren van alle risico’s die samenhangen met de werkzaamheden in de 

organisatie die effect kunnen hebben op de veiligheid, gezondheid of het welzijn van de 

medewerkers.  

 

Verzuim 

Jeugdbescherming west stuurt actief op verzuim, maar onder invloed van de reorganisaties in 

2014 en 2015 is het verzuim binnen de organisatie de afgelopen twee jaar geleidelijk licht 

opgelopen. Het verzuim percentage in 2014 gemiddeld voor Jeugdbescherming west 5,2%. In 

2015 bedroeg het verzuimpercentage voor de hele organisatie gemiddeld 6,01%. De 

meldingsfrequentie (aantal ziekmeldingen per medewerker) is echter gedaald van 1,35 in 2014 

naar 1,16 in 2015. In de in- en uitstroompercentages zijn tijdelijke medewerkers inbegrepen. Het 

instroompercentage geeft tevens nieuwe functies per jaar, zoals de functie van 

teamondersteuners in 2015 weer.  

 

Tabel: HR in kengetallen 

 Zuid-Holland 2013 2014 2015 

Verzuimpercentage 4,15% 4,91% 5,89% 

Verzuimfrequentie 1,27 1,28 0,90 

Uitstroompercentage 8,2% 30,0% 62,4% 

Instroompercentage 4,8% 0,2% 2,8% 

 

Haaglanden 2013 2014 2015 

Verzuimpercentage 4,58% 5,67% 6,63% 

Verzuimfrequentie 1,45 1,41 1,44 

Uitstroompercentage 11,3% 78,7% 29,0% 

Instroompercentage 5,0% 2,4% 3,0% 

 

Beleid &  Bedrijfsvoering 2013 2014 2015 

Verzuimpercentage 5,00% 4,11% 4,03% 

Verzuimfrequentie 1,49 1,45 1,16 

Uitstroompercentage 13,8% 27,9% 72,9% 

Instroompercentage 12,5% 7,1% 18,6% 

 

Bedrijfsopvangteam (BOT) 

Een gebeurtenis in de werkomgeving (bv. een agressie incident van een cliënt) kan voor een 

medewerker dermate ingrijpend zijn dat extra hulp gewenst is. Eén van de mogelijkheden die 

Jeugdbescherming west biedt is het inschakelen van het bedrijfsopvangteam (BOT) in het kader 

van nazorg. Het bedrijfsopvangteam is een groep medewerkers die opvang biedt aan collega’s 

die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Het BOT team is medio 2014 opgezet en 

bestaat uit medewerkers die getraind zijn om adequate nazorg te bieden en kunnen 

doorverwijzen als dat nodig is. Het BOT team werkt strikt vertrouwelijk en deelt geen informatie 

met leidinggevenden of collega’s, zonder toestemming van de betreffende medewerker.  
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Vertrouwenspersoon  

Jeugdbescherming west vindt het belangrijk dat medewerkers goed, zelfstandig en efficiënt 

kunnen functioneren en daarmee een effectieve bijdrage leveren aan de dienstverlening en de 

ontwikkeling van de organisatie. Jeugdbescherming west voert beleid met betrekking tot 

ongewenste omgangsvormen. Werknemers die te maken hebben met ongewenste bejegening, 

agressie of geweld, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie kunnen dit bespreken met hun 

leidinggevende. Daarnaast kunnen zij melding maken bij De Nationale Vertrouwenspersoon. 

De Nationale Vertrouwenspersoon is in 2015 vijf keer benaderd door medewerkers van 

Jeugdbescherming west. 
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8. Bestuur en medezeggenschap 
 
Bestuur en directie 

Tot 1 mei 2015 was mevrouw J.A. van Kranendonk bestuurder a.i. (Raad van Bestuur). Op 1 mei 

2015 is de nieuwe bestuurder mevrouw A.J. Rotering aangetreden. De directie bestond in 2015 

uit de heer J.M.W.M. Beelen, directeur Uitvoering en mevrouw I.C.M. Jager, directeur Beleid & 

Bedrijfsvoering.  

 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is in 2015 zes maal in een reguliere vergadering bijeen geweest. In deze 

vergaderingen heeft de Raad de jaarrekening en inhoudelijk jaarverslagen 2014 en de begroting 

2016 goedgekeurd. Begin 2015 heeft de Raad van Toezicht een statutenwijziging goedgekeurd. 

Deze wijziging werd ingegeven door de nieuwe jeugdwet, de daaruit voortvloeiende 

takenwijziging en de nieuwe naam van de organisatie.  

 

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in de zomer tijdens een (extra) visiebijeenkomst met de 

bestuurder meegedacht over de herinrichting van de organisatiestructuur. Dit heeft geleid tot een 

herinrichtingsplan dat de Raad van Toezicht in het najaar van 2015 heeft goedgekeurd. 

 

Begin 2015 heeft in het teken gestaan van de afronding van de transitie. Belangrijke 

onderwerpen waren o.a. de consequenties van de afwijzing van de ontslagaanvraag door UWV 

eind 2014, de uitvoering van het reorganisatieplan 2015 en de subsidieaanvraag in het kader van 

de bijzondere transitiekosten bij het ministerie van VWS en het bijbehorende adviestraject van de 

Transitie Autoriteit Jeugd. Met wat aanpassingen in de jaarplanning, heeft de Raad van Toezicht 

niet extra hoeven vergaderen om deze onderwerpen adequaat af te ronden. Door deze wijziging 

in de jaarplanning heeft de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden in 

het najaar van 2015, in plaats van in het voorjaar van 2016. De Raad van Toezicht heeft hiervoor 

gebruik gemaakt van het online evaluatie instrument van Board Research.  

 

In februari heeft de heer prof.dr. Baartman na één termijn afscheid genomen van de Raad van 

Toezicht. Aangezien er twijfel was over de toegevoegde waarde van inhuur van een extern 

bureau voor de invulling van deze vacature, is er binnen het netwerk gezocht naar een nieuw lid 

met een specifiek inhoudelijk profiel. Dit heeft geleid tot de benoeming van mevrouw mr. Lam in 

maart 2015. Mevrouw Lam is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad.  

 

In juni heeft de Raad van Toezicht na twee termijnen afscheid genomen van vicevoorzitter 

mevrouw Van der Wel. De remuneratiecommissie heeft het bureau Partner in Toezicht gevraagd 

hen te ondersteunen bij de invulling van de ontstane vacature. In augustus is de heer drs. Baba 

benoemd. De heer Baba volgt mevrouw Van der Wel op als lid van de auditcommissie Kwaliteit 

en Veiligheid. De Raad van Toezicht heeft het zittende Raad van Toezicht lid mevrouw Van den 

Berg benoemd als vicevoorzitter en lid van de remuneratiecommissie. 

In het najaar heeft de heer Meenderink een functie aanvaard bij Curium. Hoewel niet direct 

sprake van een conflict of interest maar aangezien Curium en Jeugdbescherming west qua 

werkinhoud zo dicht naast elkaar liggen, vond de heer Meenderink het toch gepast om uit de 

Raad van Toezicht van Jeugdbescherming west te treden. De heer Meenderink zal aanblijven 

totdat (naar verwachting) begin april 2016 de jaarrekening is afgerond. De remuneratiecommissie 



27 

Jeugdbescherming west 

heeft het bureau Partner in Toezicht wederom gevraagd hen te ondersteunen bij het zoeken naar 

een opvolger. Dit traject is eind 2015 succesvol afgerond met het vooruitzicht van een voordracht 

voor benoeming van de heer Wiebes in de eerste vergadering van de Raad van Toezicht in 2016.  

 

In mei heeft de bestuurswisseling plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft afscheid 

genomen van interim bestuurder mevrouw Van Kranendonk en de nieuwe bestuurder mevrouw 

Rotering welkom geheten. Na goedkeuring van het herinrichtingsplan in het najaar, heeft de 

Raad van Toezicht de voorbereidingen gestart voor de werving van een tweede lid van de Raad 

van Bestuur met het doel snel te kunnen starten na ontvangst van het advies van de 

Ondernemingsraad. Voor ondersteuning bij de werving is het bureau Public Spirit ingeschakeld. 

De verwachting is begin 2016 het nieuwe lid van de Raad van Bestuur te kunnen benoemen. 

 

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 2015 tweemaal overleg gevoerd met de 

ondernemingsraad, in een zogenaamd Art.24 overleg. Deze overleggen waren algemeen van 

aard. O.a. de samenwerking met de bestuurder kwam aan de orde evenals de transitie van de 

jeugdzorg, de reorganisaties en de consequenties voor medewerkers. De auditcommissie 

Financiën heeft tweemaal overleg gevoerd met de accountant – eenmaal over de jaarrekening 

2014 en eenmaal over de interim controle in het najaar. De auditcommissie Kwaliteit en 

Veiligheid is als gevolg van vertrek van de heer Baartman en mevrouw Van der Wel geheel 

vernieuwd. De nieuwe leden mevrouw Lam en de heer Baba hebben kennisgemaakt met de 

cliëntenraad en met de voorzitters van de klachtencommissie.  

 

Eind 2015 heeft de Raad van Toezicht haar eigen remuneratie aangepast aan de wet normering 

topinkomens (WNT) 2, echter met handhaving van de lagere percentages die de WNT1 daarvoor 

aangaf. Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering en vanwege de wijzigingen in de Raad 

van Toezicht heeft de Raad voorts besloten een opleidingsplan met budget op te stellen voor de 

komende jaren. Hierin zijn onder meer opgenomen een aantal studiedagen en trainingen van de 

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Verder heeft een delegatie van 

de Raad van Toezicht deelgenomen aan het personeelsfeest in november. Rond de jaarwisseling 

2015/2016 is een aantal werkbezoeken georganiseerd. Zo heeft de voorzitter van de Raad een 

overdracht van een cliëntendossier naar een wijkteam bijgewoond, heeft de auditcommissie 

Financiën een werkbezoek gebracht aan de ondersteunende diensten (Beleid en Bedrijfsvoering) 

en is de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid op werkbezoek geweest bij de teams van 

Jeugdbescherming west in Zuid-Holland Midden. Ook voor 2016 zijn reeds meerdere 

werkbezoeken gepland.  

 

De Raad van Toezicht heeft in het voorjaar 2015 medewerking verleend aan een onderzoek van 

de NVTZ naar wijze van besluitvorming, de effecten daarvan en de rol van de raad van bestuur 

en de raad van toezicht daarin.  

 

De leden van de Raad van Toezicht zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van 

Toezichthouders in de Zorg. 

 

 

 

 

Ondernemingsraad 
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In de ondernemingsraad zit een vertegenwoordiging van de mensen die in de organisatie 

werken. De verhouding tussen bestuurder en ondernemingsraad loopt goed. In 2015 zijn in de 

bijeenkomsten van de ondernemingsraad zijn advies- instemmingsvragen en overige zaken 

behandeld:  

 

Adviesaanvragen 

 Adviesaanvraag AMK Zuid-Holland Midden en Noord; 

 Adviesaanvraag personele krimp 2015; 

 Adviesaanvraag Gezinsgerichte aanpak (GGA); 

 Adviesaanvraag Nieuwe bestuurder; 

 Adviesaanvraag Reorganisatieplan 2015-2016; 

 Adviesaanvraag wijziging organisatiestructuur; 

 Adviesaanvraag Overgang CIT/JPT in Zuid-Holland; 

 Adviesaanvraag werken aan flexibiliteit, daadkracht en balans. Nieuwe inrichting 

organisatiestructuur. 

 

Overige 

 Beroepscode maatschappelijk werkers; 

 Tuchtrecht/Mandateringsregeling; 

 Plaatsingsplan en plaatsingsproces; 

 Sociaal plan overgang AMK Zuid-Holland Midden en Noord; 

 Begroting 2015; 

 Maandelijkse Verzuimcijfers; 

 Klachtenregeling cliëntenraad; 

 Reglement Ondernemingsraad; 

 

Cliëntenraad 

In hoofdstuk 6 doet de cliëntenraad van Jeugdbescherming west verslag van haar activiteiten in 

2015. 
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9. Financiën  
 
Jeugdbescherming west Beleid & Bedrijfsvoering 

De doorbelasting van het saldo van baten en lasten van Jeugdbescherming west Beleid & 

bedrijfsvoering aan Jeugdbescherming west Haaglanden en Zuid-Holland lag € 1,2 mln lager dan 

begroot. 

Dit had enerzijds te maken met lagere personeelslasten (€ 1,0 mln) door een verdere krimp en 

reorganisatie, lagere overige lasten (€ 0,8 mln) en extra baten (€ 0,1 mln). Anderzijds waren de 

frictiekosten € 0,7 mln hoger. De staat van Baten Lasten is weergegeven in bijlage 5. 

 

Jeugdbescherming west Haaglanden 

In Haaglanden lag het resultaat uit reguliere bedrijfsuitoefening op € 1,3 mln. (begroot was € 0,7 

mln.). Daarnaast was er sprake van € 1,4 mln. aan frictiekosten. Het saldo van baten en lasten 

bedroeg derhalve - € 0,1 mln. over 2015. 

In de begroting was sprake van een saldo van € 0,5 mln., mede omdat de frictiekosten veel lager 

begroot waren. Ten tijde van het opstellen van de begroting was nog onvoldoende bekend over 

de omvang van de reorganisatie. 

De baten lagen door detacheringen en een vergoeding voor de pupillasten € 0,8 mln. hoger dan 

begroot. De doorbelasting vanuit Beleid & Bedrijfsvoering viel € 0,6 mln. lager uit dan begroot en 

de overige lasten waren € 0,4 mln. lager. Daarnaast waren de personeelslasten € 1,3 mln. hoger 

dan begroot en de frictiekosten vielen ook € 1,2 mln. hoger uit. Doordat de reorganisatie mede in 

overleg met de regio later van start ging in 2015, had in de jaarrekening 2014 geen reservering 

plaats kunnen vinden. De extra frictielasten kwamen derhalve ten laste van het boekjaar 2015. 

Ten slotte is de voorziening vitaliteitsbudget vrijgevallen, dit leidt met terugwerkende kracht tot 

een toename van het eigen vermogen per 1 januari 2015 van € 0,25 mln. 

 

Jeugdbescherming west Zuid-Holland 

In Zuid-Holland vielen de baten uit productie (financiering van uitgevoerde maatregelen) € 0,9 

mln lager uit. Daar tegenover stonden extra baten vanwege detacheringen, doorberekeningen 

aan derden en een vergoeding voor frictiekosten voor de overdracht van het CIT en het JPT in 

Zuid-Holland Noord en Midden. Per saldo lagen de baten op begrotingsniveau. 

De doorbelasting vanuit Beleid & Bedrijfsvoering viel € 0,6 mln. lager uit. Daartegenover stonden 

hogere personeelslasten (€ 1,5 mln.) en lagere overige lasten (€ 0,1 mln.) Het resultaat uit 

reguliere bedrijfsuitoefening kwam uit op € 0,9 mln. negatief. Hiervan wordt echter € 0,2 mln. ten 

laste van een bestemmingsreserve gebracht. Daarnaast is de voorziening vitaliteitsbudget 

vrijgevallen, dit leidt met terugwerkende kracht tot een toename van het eigen vermogen per 1 

januari 2015 van € 0,63 mln. De frictiekosten lagen € 0,8 mln. hoger dan begroot. 

 

Liquiditeit 

In 2015 werd € 2,9 mln subsidie ontvangen van het ministerie van VWS ter financiering van een 

deel van de frictiekosten van Jeugdbescherming west Zuid-Holland. Door de frictiekosten, 

waaronder de vergoedingen voor wachtgeld, daalt de liquiditeit van Jeugdbescherming west 

verder. Een eventuele vervolgaanvraag voor subsidie t.b.v. frictiekosten voor Zuid-Holland wordt 

in het tweede kwartaal van 2016 bekeken. Door een constante monitoring van de 

liquiditeitspositie is direct zicht op de ontwikkelingen. 
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Eigen Vermogen 

Het eigen vermogen van de drie stichtingen gezamenlijk is ultimo 2015 gedaald tot - € 1,1 mln. 

De begroting 2016 gaat uit van een gezamenlijk resultaat van € 1,2 mln. Hiermee zou het totale 

vermogen eind 2016 weer positief zijn. 
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Bijlage 1 Productieresultaten 
 

Hieronder wordt per regio in enkele tabellen de productie van Jeugdbescherming west 

weergegeven. Weergegeven is steeds het aantal maatregelen/interventies dat in 2015 per 

gemeente in de betreffende regio is uitgevoerd. Deze worden per dag geregistreerd en 

gemiddeld over een jaar, wat leidt tot cijfers achter de komma.  

 

Productieresultaten Regio Zuid-Holland Zuid 

Weergegeven is het gemiddelde aantal maatregelen/interventies dat 2015 per gemeente in de 

regio Zuid-Holland Zuid is uitgevoerd. Deze worden per dag geregistreerd en gemiddeld over een 

jaar, wat leidt tot cijfers achter de komma. 

 

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid 

     Aantal: 

AMK Consult en advies                 2.302  

AMK Onderzoeken                 1.354  

 

 

Zuid-Holland Zuid - Jeugdbeschermingsmaatregelen 

Gemeente 
OTS < 1 

JAAR 
OTS > 1 

JAAR 
Preven-
tieve jb 

Dubbele 
maatregel Voogdij 

Voorlopige 
Voogdij 

ALBLASSERDAM 3,96 4,35 2,06   2,38   
BINNENMAAS 6,65 15,72 1,63   3,69   
CROMSTRIJEN 2,16 7,22 3,16   0,91 0,28 
DORDRECHT 34,8 99,93 10,8 4,76 72,93 0,58 
GIESSENLANDEN 1,09 2,69   0 2   
GORINCHEM 9,61 16,75 9,38   13,05 0,08 
HARDINXVELD-
GIESSENDAM 2,29 6,73 1,07   3,21   
HENDRIK-IDO-AMBACHT 8,33 10,75 2,6 0,69 1,51 0,24 
KORENDIJK 5,41 2,69     3,54   
LEERDAM 3,31 16,34 2,61 1,5 7,08   
MOLENWAARD 6,23 11,21 1,81   18,52   
OUD-BEIJERLAND 7,87 11,31 3,47   5,21   
PAPENDRECHT 9,73 25,83 1,23   8,94   
SLIEDRECHT 5,4 12,48 2,72   5,32   
STRIJEN 2,04 6,19     8,32   
ZEDERIK 5,1 5,22 1,08   2,67   
ZWIJNDRECHT 12,67 43,79 4,44   9,41 0,87 

Totaal 126,65 299,2 48,06 6,95 168,69 2,05 
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Zuid-Holland Zuid - Jeugdreclasseringsmaatregelen 

Gemeente 
GBM 

Advies 
GBM 

Uitvoering ITB-Criem 
ITB- Harde 

Kern 
JR 

Regulier 

ALBLASSERDAM         1,01 

BINNENMAAS         2,08 

CROMSTRIJEN         0,42 
DORDRECHT 1 0,11   26,7 43,06 

GIESSENLANDEN         1,04 

GORINCHEM         9,25 
HARDINXVELD-
GIESSENDAM       0,26 1,93 

HENDRIK-IDO-AMBACHT     2,53   4,44 

KORENDIJK           

LEERDAM       4,93 12,84 
MOLENWAARD         3,48 

OUD-BEIJERLAND         2,59 

PAPENDRECHT     5,85   9,62 

SLIEDRECHT     2,76   3,61 
STRIJEN           

ZEDERIK         1,32 

ZWIJNDRECHT         3,38 

Totaal 1 0,11 11,14 31,89 100,07 
 
 

Zuid-Holland Zuid – Crisisinterventies 

Gemeente Crisis-interventie Huisverboden 

ALBLASSERDAM 7 5 

BINNENMAAS 4   

CROMSTRIJEN     

DORDRECHT 33 6 

GIESSENLANDEN     

GORINCHEM 16 4 
HARDINXVELD-
GIESSENDAM 8 4 

HENDRIK-IDO-AMBACHT 10 3 

KORENDIJK 4 2 

LEERDAM 3   

MOLENWAARD 6   

OUD-BEIJERLAND 7   

PAPENDRECHT 10 4 

SLIEDRECHT 6   

STRIJEN 3   

ZEDERIK 2   

ZWIJNDRECHT 8 3 

Totaal 127 31 
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Productieresultaten Regio Midden-Holland 

Weergegeven is het gemiddelde aantal maatregelen/interventies dat Jeugdbescherming west in 

2015 per gemeente in de regio Midden-Holland heeft uitgevoerd. Deze worden per dag 

geregistreerd en gemiddeld over een jaar, wat leidt tot cijfers achter de komma.  

 

Midden-Holland – Jeugdbeschermingsmaatregelen 

 

Gemeente 
OTS < 1 

JAAR 
OTS > 1 

JAAR 
Preven-
tieve jb 

Dubbele 
maatregel Voogdij 

Voorlopige 
Voogdij 

BODEGRAVEN-REEUWIJK 6,12 5,6 5,67   12,47   

GOUDA 25,19 72,05 4,96 6,28 32,12 0,98 

KRIMPENERWAARD 15,08 20,7 5,6 0,52 19,56 0,28 

WADDINXVEEN 9,17 22,29 1,08 0,39 6,26   

ZUIDPLAS 20,03 18,94 2,16 1,76 20,87   

Totaal 75,59 139,58 19,47 8,95 91,28 1,26 
 

 

Midden-Holland – Jeugdreclasseringsmaatregelen 

 

Gemeente 
GBM 

Advies 
GBM 

Uitvoering ITB-Criem 
ITB- Harde 

Kern 
JR 

Regulier 

BODEGRAVEN-REEUWIJK       8,81 6,52 

GOUDA   0,03 7,53 7,33 42,83 

KRIMPENERWAARD         8,37 

WADDINXVEEN       10,22 8,31 

ZUIDPLAS     2,63 5,82 9,46 

Totaal 0 0,03 10,16 32,18 75,49 
 

 

Midden-Holland– Crisisinterventies 

Gemeente 
Crisis-

interventie 
Huis-

verboden 

BODEGRAVEN-REEUWIJK 14 6 

GOUDA 53 16 

KRIMPENERWAARD 22 11 

WADDINXVEEN 22 3 

ZUIDPLAS 18 7 

Totaal 129 43 
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Productieresultaten Regio Holland-Rijnland 

Weergegeven is het aantal maatregelen/interventies dat in 2015 per gemeente in de regio 

Holland-Rijnland is uitgevoerd door Jeugdbescherming west. Deze worden per dag geregistreerd 

en gemiddeld over een jaar, wat leidt tot cijfers achter de komma.  

 

Holland-Rijnland– Jeugdbeschermingsmaatregelen 

Gemeente 
OTS < 1 

JAAR 
OTS > 1 

JAAR 
Preven-
tieve jb 

Dubbele 
maatregel Voogdij 

Voorlopige 
Voogdij 

ALPHEN AAN DEN RIJN 34,61 78,15 6,82 5,52 50,66 0,23 

HILLEGOM 3,48 12,05 1,04   4   

KAAG EN BRAASSEM 7,56 13,91 3,17 0,53 4,09   

KATWIJK 16,86 35,04 6,7 2,62 17,65   

LEIDEN 22,79 78,54 8,72 4,96 18,6 1,13 

LEIDERDORP 2,81 13,76 2,91 0,49 2,16   

LISSE 0,94 10,73 1,91 0,03 3,13 1,15 

NIEUWKOOP 13,37 15,88 2,64 0,52 6,69   

NOORDWIJK 3,84 11,12 1,01 1 6   

NOORDWIJKERHOUT 0,56 10,1     1,5   

OEGSTGEEST 3,06 8,77 1,18 0,97   0,27 

TEYLINGEN 4,73 8,44 2,23 2,01 8,91   

ZOETERWOUDE 1,04 0,4 0,67   1,27   

Totaal 115,65 296,89 39 * 18,65 124,66 2,78 
 

* Het aantal maatregelen preventieve jeugdbeschermingsmaatregelen in Holland-Rijnland is, in 

uitzondering op de andere regio’s, omgerekend naar een jaargemiddelde. Een maatregel duurt in 

principe drie maanden. Dit betekent dat er in totaal 156 (39*4) maatregelen preventieve 

jeugdbescherming zijn uitgevoerd in Holland-Rijnland. 

 

Holland-Rijnland– Jeugdreclasseringsmaatregelen 

Gemeente 
GBM 

Advies 
GBM 

Uitvoering ITB-Criem 
ITB- Harde 

Kern 
JR 

Regulier 

ALPHEN AAN DEN RIJN     6,08 8,81 28,67 

HILLEGOM         3,87 

KAAG EN BRAASSEM         3,86 

KATWIJK         18,73 

LEIDEN     6,05   31,39 

LEIDERDORP         3,96 

LISSE     2,99   4,1 

NIEUWKOOP         2,56 

NOORDWIJK     3,02   3,76 

NOORDWIJKERHOUT         1,53 

OEGSTGEEST         3,17 

TEYLINGEN 2     1,94 6,39 

ZOETERWOUDE           

Totaal 2 0 18,14 10,75 111,99 
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Holland-Rijnland– Crisisinterventies 

Gemeente Crisis-interventie Huis-verboden 

ALPHEN AAN DEN RIJN 32 12 

HILLEGOM 9 3 

KAAG EN BRAASSEM 9   

KATWIJK 16 11 

LEIDEN 20 18 

LEIDERDORP 4 4 

LISSE 3   

NIEUWKOOP 7 3 

NOORDWIJK 6 1 

NOORDWIJKERHOUT   2 

OEGSTGEEST 3 1 

TEYLINGEN 8 8 

ZOETERWOUDE   1 

Totaal 117 64 
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Productieresultaten Haaglanden 

Weergegeven is het gemiddelde aantal maatregelen/interventies per gemeente in de regio 

Haaglanden in 2015. Deze worden per dag geregistreerd en gemiddeld over een jaar, wat leidt 

tot cijfers achter de komma. 

 

Haaglanden – Jeugdbeschermingsmaatregelen 

Gemeente 
OTS < 1 

JAAR 
OTS > 1 

JAAR 
Preven-
tieve jb 

Dubbele 
maatregel Voogdij 

Voorlopige 
Voogdij 

DELFT 37,15 105,37 9,38 5,54 18,09 0,43 
LEIDSCHENDAM-
VOORBURG 21,73 27,08 9,55 3,33 24,86 1,17 

MIDDEN-DELFLAND 0,92 0,03     1   

PIJNACKER-NOOTDORP 14,53 20,2 4,61 1,12 20,21 0,39 

RIJSWIJK 15,57 18,02 4,85 3,71 12,63   

S GRAVENHAGE 184,61 434,84 68,39 35,52 145,3 3,33 

VOORSCHOTEN 5,55 7,81 2,85   6 0,12 

WASSENAAR 4,77 8,29 1,34 1,35 5   

WESTLAND 17,54 26,79 4,94 1,8 33,22 0,12 

ZOETERMEER 58,3 117,53 18,25 15,22 63,19 0,42 

Totaal 360,67 765,96 124,16 67,59 329,5 5,98 
 

 

Haaglanden – Jeugdreclasseringsmaatregelen 

Gemeente 
GBM 

Advies 
GBM 

Uitvoering ITB-Criem 
ITB- Harde 

Kern 
JR 

Regulier 

DELFT     10,06   28,75 
LEIDSCHENDAM-
VOORBURG       4,08 23,15 

MIDDEN-DELFLAND         0,39 

PIJNACKER-NOOTDORP       5,39 10,55 

RIJSWIJK   0,04 8,91 6,02 14,52 

S GRAVENHAGE 7 0,88 84,89 39,78 284,35 

VOORSCHOTEN         2,44 

WASSENAAR         4,42 

WESTLAND     2,37   20,68 

ZOETERMEER     7,5 7,63 85,76 

Totaal 7 0,92 113,73 62,9 475,01 
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Haaglanden – Crisisinterventies 

Gemeente Crisis-interventie Huis-verboden 

DELFT 66 57 
LEIDSCHENDAM-
VOORBURG 56 35 

MIDDEN-DELFLAND 2 2 

PIJNACKER-NOOTDORP 35 15 

RIJSWIJK 36 21 

S GRAVENHAGE 569 358 

VOORSCHOTEN 10 4 

WASSENAAR 14 4 

WESTLAND 40 15 

ZOETERMEER 150 59 

Totaal 978 570 
 

 

Productieresultaten Buitenregionaal en overig 

Weergegeven is het gemiddelde aantal maatregelen/interventies in 2015 voor buiten-regionale 

productie van Jeugdbescherming west o.b.v. woonplaatbeginsel of onbekende/geheime 

adressen. Deze maatregelen worden per dag geregistreerd en gemiddeld over een jaar, wat leidt 

tot cijfers achter de komma. 

 

Gemeente 
OTS < 1 

JAAR 
OTS > 1 

JAAR 
Preven-
tieve jb 

Dubbele 
maatregel Voogdij 

Voorlopige 
Voogdij 

Buiten-regionaal 31,64 102,42 8,24 5,28 79,99 0,25 

Onbekend 3,36 0,54 7,22   3,15 0,26 

Totaal 35 102,96 15,46 5,28 83,14 0,51 
 

Gemeente 
GBM 

Advies 
GBM 

Uitvoering ITB-Criem 
ITB- Harde 

Kern 
JR 

Regulier 

Buiten-regionaal 1 0,33   10,92 23,72 

Onbekend         2,6 

Totaal 1 0,33 0 10,92 26,32 
 

Gemeente 
Crisis-

interventie 
Huis-

verboden 

Buiten-regionaal 30 9 

Onbekend 73 17 

Totaal 103 26 
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Bijlage 2 Klachten 
 
Regio Haaglanden 

Het aantal klachten in de tabel is inclusief dertien klachten uit 2014 en exclusief zeventien 

klachten die op dit moment ofwel in bemiddeling bij de teammanagers van Jeugdbescherming 

west Haaglanden zijn ofwel in 2016 nog aan de commissie worden voorgelegd. Tussen haakjes 

is het aantal klachten uit 2014 opgenomen.  

 

Tabel 1: klachtbrieven Haaglanden 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regio Zuid-Holland 

Het aantal klachten in de tabel is inclusief dertien klachten uit 2014 en exclusief zeventien 

klachten die op dit moment ofwel in bemiddeling bij de teammanagers van Jeugdbescherming 

west Zuid-Holland zijn ofwel in 2016 nog aan de commissie worden voorgelegd. Tussen haakjes 

is het aantal klachten uit 2014 opgenomen. 

 

Tabel 2: klachtbrieven Zuid-Holland 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 Totaal aantal 

klachtenbrieven 

Ingetrokken/niet 

ontvankelijke       

klachtbrieven 

In 

bemiddeling 

geslaagd 

Door 

commissie 

behandeld 

JB 68 (53) 24 (17) 11 (8) 33 (28) 

JR  (1)    (1)   

Toegang/CIT 1 (20)  (7)  (5) 1 (8) 

AMK  (8)  (2)    (6) 

Andere 

instelling 

5 (4)       

Totaal  74 (86) 24 (26) 11 (14) 34 (42) 

 Totaal aantal 
klachtenbrieven 

Ingetrokken 
/niet 
ontvankelijke       
klachtbrieven 

In 
bemiddeling 
geslaagd 

Door 
commissie 
behandeld 

JB 57 (63) 17 (27) 11 (7) 29 (29) 

JR 3 (1) 1 (0)   2 (1) 

Toegang/CIT 2 (13) 1 (4) 1 (4) 0 (5) 

AMK 1 (8) 0 (3)   1 (5) 

B&B 2 (1) 1 (1)   1 (0) 

Andere 
instelling 

5 (5)       

Totaal  70 (91) 20 (35) 12 (11) 33 (40) 
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Bijlage 3 Nevenactiviteiten Raad van Toezicht  
 
In 2015 bestond de Raad van Toezicht van Jeugdbescherming west uit de volgende leden. 
 

Naam Functie RvT Functie Nevenactiviteiten  
(naast RvT Jeugdbescherming west) 

Datum 
aftreden 

Dr. F.J. de 
Wuffel 

Voorzitter, lid 
remuneratie-
commissie 

Toezichthouder 
en interim-
bestuurder 

Vicevoorzitter  RvT Lucas Onderwijs 
Den Haag Auditor voor de Accreditatie 
van Zorgbestuurders vanwege de NVZD  

1 mei 2017 
(opnieuw 
benoembaar) 

J. Meenderink 
RA 
 

Lid 
auditcommissie 
financiën 

Manager Finance 
& Control 
Stichting Curium-
LUMC  

Penningmeester Stichting Vraagwijzer 
Rotterdam 

1 april 2016  

Dr. G.M. van 
den Berg 

Lid 
auditcommissie 
financiën 

Directeur-
bestuurder 
Woningcorporatie 
De Sleutels 

Lid van de Raad van Toezicht van 
BplusC, bibliotheek & centrum voor 
kunst en cultuur, in Leiden;lid bestuur 
praktijkschool Het Waterland; 
bestuurslid stichting Heilige Geest- of 
Arme Wees- en Kinderhuis  

1 januari 2019 

G.W. van der 
Wel-Markerink 

Lid RvT 
vice-voorzitter, 
lid  remu-
neratiecommis-
sie, 
lid 
auditcommissiek
waliteit en 
veiligheid 

Oud-
burgemeester 

Voorzitter SK/Seop;Voorzitter Landelijk 
Stedenberaad Nederland 
Nicaragua;Vice-voorzitter Senioren 
Web; Voorzitter RvT Collectieve 
Beveiliging Bedrijven Rijswijk; Voorzitter 
Stichting Vrienden van Middin; 
Voorzitter Wijk Cliëntenraad 
Steenvoorde van Florence 

1 juni 2015 

Prof.dr. H.E.M. 
Baartman 

Lid 
auditcommissie 
kwaliteit en 
veiligheid 

Emeritus hoog-
leraar preventie 
en hulpverlening 
inzake 
kindermishan-
deling 

 1 februari 
2015 
 

Mr. E. Lam Lid 
auditcommissie 
kwaliteit en 
veiligheid 

Advocaat bij Suez 
Advocaten 

Redactielid tijdschrift Jeugdrecht in de 
Praktijk 

1 februari 
2019 (opnieuw 
benoembaar) 

Drs. M. Baba Lid 
auditcommissie 
kwaliteit en 
veiligheid 

Interim manager Voorzitter European Network for 
Intercultural Elderly Care (ENIEC);Lid 
raad van advies Stichting Voortgezet 
Onderwijs Van Amsterdam (VOVA); 
Vice voorzitter afdelingsbestuur D66 
Amsterdam; Lid stichtingsbestuur 
Vrienden van Rutgers 

27 augustus 
2019 (opnieuw 
benoembaar) 
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Bijlage 4 Opleidingen 
 
 
In 2015 is de coördinatie van de (interne) trainingen bij de uitvoerende teams van 

Jeugdbescherming west belegd. Trainingen door andere organisaties konden leidinggevenden 

zelf aanvragen.  

 

Centraal aangeboden trainingen en het aantal deelnemers zijn als volgt: 

 

 Training Kwaad & Erger (herhaal/opfriscursus omgaan met agressie): 165 medewerkers 

 Waardenvol werken: 286 medewerkers 

 E-learning module (juridische kader Jeugdwet en wet herziening 

kinderbeschermingsmaatregelen): 348 medewerkers 

 Training Vlaggensysteem (methodiek om seksueel gezond én seksueel 

grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen): 77 

medewerkers 

 Training Omgaan met complexe scheidingen: 116 medewerkers 

 Juridische middelen: 78 medewerkers 

 Kinderbeschermingsmaatregelen A: 7 medewerkers 
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Bijlage 5 Staat van Baten en Lasten over 2015 
 

Jeugdbescherming west Beleid & Bedrijfsvoering 

 2015  Begroot 2015  2014 

  (in € x 1.000)    (in € x 1.000)    (in € x 1.000)  

      

Baten 9.391  10.421  11.698 

      

Totale personeelslasten 5.249  6.239  6.623 

Afschrijvingen 797  825  1.141 

Totale overige lasten 2.488  3.205  3.858 

Totale rentelasten 0  0  58 

 8.534  10.268  11.681 

Bijzondere lasten 857  137  1.870 

Totale lasten 9.391  10.406  13.551 

      

Saldo van baten en lasten 0  15  -1.853 

 

Jeugdbescherming west Haaglanden 

 2015  Begroot 2015  2014 

  (in € x 1.000)    (in € x 1.000)    (in € x 1.000)  
      

Baten 23.977  23.183  46.315 

      

Totale personeelslasten 15.581  14.258  33.657 

Doorbelasting 4.840  5.544  5.880 

Afschrijvingen 219  419  586 

Totale overige lasten 2.000  2.208  5.527 

 22.640  22.429  45.650 

Bijzondere lasten 1.416  269  -640 

Totale lasten 24.056  22.698  45.010 

      

Saldo van baten en lasten -79  485  1.305 

 

Jeugdbescherming west Zuid-Holland 

 2015  Begroot 2015  2014 

  (in € x 1.000)    (in € x 1.000)    (in € x 1.000)  
      

Baten 21.451  21.477  44.263 

      

Totale personeelslasten 15.137  13.618  33.060 

Doorbelasting 4.174  4.781  5.616 

Afschrijvingen 385  301  511 

Totale overige lasten 2.713  2.825  4.417 

 22.409  21.525  43.604 

Bijzondere lasten 1.079  250  -2.530 

Totale lasten 23.488  21.775  41.074 

      

Saldo van baten en lasten -2.038  -298  3.189 
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1. Inleiding 
 
In 2015 is het expertisecentrum Residentieel van start gegaan. Het team bestaat uit gespecialiseerde 
medewerkers van Jeugdbeschermingwest (JBw). Het expertisecentrum heeft het doel om consult en 
advies, te geven bij complexe zorg, te bemiddelen en te ondersteunen bij de toeleiding en procedures 
naar specialistische jeugdhulp. We ondersteunen jeugd-/wijkteams, hulpverleners, advocatuur, 
rechtbank en jeugdbeschermers bij de afweging of er een lokale oplossing is, zorg op maat moet 
worden gerealiseerd, toe geleid moet worden naar specialistische zorg (zoals gesloten jeugdhulp, 
klinische opname in de GGZ of verblijf op een 3 milieus voorziening waar school, verblijf en 
behandeling op één terrein is), of niet gecontracteerde zorg (zorg die niet is ingekocht door 
gemeenten) kan worden ingezet. 
 
De expertise rondom gesloten jeugdhulp, complexe casuïstiek, verblijf in een instelling en complexe 
scheidingen zijn in dit centrum vertegenwoordigd waarmee er één centraal aanspreekpunt is voor 
jeugdzorg professionals in de keten. Er is gezorgd voor een laagdrempelige bereikbaarheid voor 
consult en vragen. Juist bij ingewikkelde casuïstiek waarbij inzet van specialistische jeugdhulp, zoals 
een gesloten plaatsing, uithuisplaatsing in een instelling of een vechtscheiding, zijn onze 
professionals toegerust om in alle hectiek te zorgen voor de juiste ondersteuning. Zowel op het 
gebied van vragen over procedures  als mogelijke hulpverleningsvormen. De ervaring van het team 
biedt overzicht en rust voor de hulpverlener die met deze problematiek te maken heeft. Het team 
heeft in 2015 gewerkt vanuit een onafhankelijke positie en heeft voorzien in adviezen en bemiddeling 
aan medewerkers uit het brede terrein van de jeugdhulpverlening. 
 
In 2015 heeft het Expertisecentrum voor de regio Haaglanden de volledige expertises ingezet. Voor 
de regio’s in Zuid-Holland is gebruik gemaakt van de expertise gesloten jeugdzorg en is er ook 
interesse getoond en gebruik gemaakt van zorgbemiddeling. Regelmatig wordt het team 
geconsulteerd vanuit Zuid Holland ook op de andere (niet gecontracteerde) expertises. Dit jaarverslag 
beschrijft de activiteiten die in 2015 zijn uitgevoerd. In de bijlagen is informatie met betrekking tot de 
te onderscheiden regio’s opgenomen. Het jaarverslag bevat voorbeelden en  beschrijvingen van 
jongeren om de inzet en resultaten zo concreet mogelijk te maken. Vervolgens wordt afgesloten met 
een vooruitblik naar 2016 met een nieuwe naam; het expertiseteam complexe zorg. Deze nieuwe 
naam geeft beter weer waar het team voor staat. 
 
 
Visie 
Het uitgangspunt is om samen met betrokken jeugdzorg professional en ouders/jeugdige helder in 
beeld te brengen wat nodig is en te zorgen voor een passend aanbod. We brengen expertises  
samen en verbinden om zo snel en efficiënt mogelijk toe te leiden naar de best passende 
hulpverlening; “matched-care”. Daarbij kijken we niet alleen naar wat er nu nodig is, maar bekijken we 
de vraag vanuit een zorgtraject, en denken vooruit.  We hanteren dit uitgangspunt vanuit de 
overtuiging dat een faalervaring het hulpverleningstraject bemoeilijkt. Een helder traject dat tijdig 
wordt ingezet, en waarbij soepel geschakeld wordt tussen verschillende zorgvormen en duidelijk 
perspectief motiveert de jeugdige en/of ouders. Juist bij meervoudige complexe problematiek is een 
passende (op maat) oplossing effectiever, dan vele verschillende zorgvormen te proberen. Soms 
betekent dit ook dat een zorgtraject wordt gestart met kortdurende specialistische hulp om vervolgens 
zo snel mogelijk toe te werken naar lichtere vormen van hulp.   
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Doelgroep  
Voor de meeste hulpverleningstrajecten geldt dat de lokale hulpverleners uitstekend uit de voeten 
kunnen. De medewerker van het jeugdteam brengt zelf (in samenwerking met de cliënten, het wijk- 
/jeugdteam en/of de specialistenpool) de zorgbehoefte in kaart en leidt toe naar de gewenste zorg. Er 
zijn echter casussen waar meer specialistische zorg nodig is en/of waar expertise vanuit verschillende 
invalshoeken gewenst is. Het gaat om een groep cliënten (0-23 jaar) met complexe opgroei en 
opvoedproblematiek die vaak langdurig kampen met:  

 problemen op verschillende levensgebieden;  

 een problematische opvoedingssituatie;  

 hechtingsproblematiek;  

 emotionele en gedragsproblemen.  
Vaak gaat deze problematiek gepaard met psychiatrische problemen. Deze groep heeft vaak al 
verschillende vormen van zorg gehad, met onvoldoende resultaat als gevolg van onvermogen, 
conflicten, geringe motivatie, handhavingsproblemen en uitval. De problemen zijn dusdanig complex 
dat de inzet van specialistische zorg noodzakelijk is of dat er buiten de bestaande kaders zorg op 
maat moet worden geboden. 
 
Expertises 
Het Expertisecentrum residentieel is opgebouwd uit diverse expertises. Vragen die binnenkomen 
worden door onze experts zo snel mogelijk beantwoord. Dat kan telefonisch, per mail of door een 
persoonlijk consult. Een vraag komt soms direct bij een expertise binnen, en soms word je aan een 
expert gekoppeld. Er is interdisciplinair overleg om complexe casussen te bespreken en vanuit een 
eenduidige visie te handelen.   
 
Gesloten Jeugdzorg 
Hieronder vallen de Plaatsing Coördinatie Zuid West (PC), de coördinatoren gesloten jeugdzorg en 
gekwalificeerde gedragswetenschappers.  
 
Indien er aan een gesloten plaatsing wordt gedacht, wordt er voor advies, consult en bemiddeling met 
betrekking tot de procedure en de plek, contact opgenomen met de coördinatoren gesloten 
jeugdzorg. De coördinatoren begeleiden het proces en denken op inhoud mee welke gesloten 
instelling passende hulp kan bieden. Ze schakelen een gekwalificeerde gedragswetenschapper (GZ-
psycholoog) in die op basis van het verzoekschrift, het dossier en een gesprek met de jeugdige 
besluit om wel of niet in te stemmen met het verzoek voor gesloten jeugdhulp. Deze 
instemmingsverklaring is een wettelijke vereiste voor een gesloten plaatsing. Indien de rechter de 
machtiging voor een gesloten plaatsing afgeeft wordt de jeugdige door de coördinatoren aangemeld 
bij de PC, die de afstemming met de zorgaanbieder regelt en zorgt dat de jongere zo spoedig als 
mogelijk kan worden geplaatst. 
 
Zorgbemiddeling 
De zorgbemiddelaar houdt ontwikkelingen bij op het gebied van vraag en aanbod. Waar nodig wordt 
er bemiddeld voor toeleiding naar specialistische zorg of zorg op maat. De zorgbemiddelaar houdt 
ontwikkelingen bij voor de sociale kaart en signaleert knelpunten. Daarnaast monitort de 
zorgbemiddelaar trajecten na haar advies en bemiddeling. De zorgbemiddelaar heeft een belangrijke 
rol in het onderhouden van een netwerk en contacten met ketenpartners, zodat er in overleg met 
deze ketenpartners een passende oplossing kan komen voor cliënten met complexe problematiek en 
vraag naar specialistische hulp. Er zijn verschillende overlegvormen waar de zorgbemiddelaar met dit 
doel aan deelneemt.  
 
Coördinatie Expertiseteam Haaglanden  
Vanuit het team wordt er door een gedragswetenschapper vorm gegeven aan de coördinatie van het 
Expertiseteam Haaglanden. Experts van een aantal grote jeugdzorgorganisaties zijnde De Jutters, 
Jeugdbescherming west, Horizon, De Hoenderloo Groep, Ipse de Bruggen en Stichting Jeugdformaat 
komen wekelijks bij elkaar en brengen op verzoek advies uit over een route van behandeling, 
begeleiding en woonplek voor cliënten met meervoudige of complexe problematiek. De bespreking 
wordt georganiseerd in Centra voor Jeugd en Gezin samen met ouders en/of jeugdige. Vanuit het 
expertisecentrum worden de aanmeldingen, screening en besprekingen gecoördineerd, zodat de 
bespreking met de experts vlot en gestructureerd kan verlopen, en er snel uitvoering aan het advies 
wordt gegeven. Ook de zorgbemiddelaar heeft een belangrijke rol in dit proces, zij monitort en stuurt, 
zodat de afspraken uit het advies door de betrokken zorgaanbieders worden nagekomen.  
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Complexe scheidingen 
Scheidingsproblematiek is vaak complex en vraag om meervoudige partijdigheid. Omdat veel 
medewerkers vanuit de jeugd- wijkteam dit ingewikkeld vinden, zijn er 2 medewerkers werkzaam die 
hierin kunnen ondersteunen, en advies en consult geven. Zij adviseren over het 
hulpverleningsaanbod voor kinderen en/of ouders met scheidingsproblematiek. Ze kunnen 
meedenken over de positionering in een casus en kunnen toeleiden en motiveren naar het specifieke 
hulpverleningsaanbod “Ouderschap Blijft”. Daarnaast verzorgen zij de toeleiding en verwijzing naar dit 
hulpverleningsaanbod vanuit een beschikking van de rechtbank of het gerechtshof in de Haagse 
regio.  
 

1.2 Wat hebben we bereikt?  
In 2015  bleek dat er nog veel zaken in de getransformeerde jeugdzorg nog niet duidelijk geregeld 
waren. Medewerkers van het Expertisecentrum hebben samen met de jeugd- wijkteammedewerkers 
en jeugdbeschermers de gevolgen van de nieuwe jeugdwet op werkwijzen en procedures verhelderd. 
De expertises sluiten  bij de werkwijzen van de diverse gemeenten. Dit is van belang om de jeugd-
/wijkteam medewerkers goed te adviseren over de te volgen routes, procedures of mogelijkheden in 
het zorgaanbod, waardoor de cliënten sneller de passende zorg ontvangen.  
 
Er is geïnvesteerd in bekendheid van de expertises in de CJG’s, jeugd- en wijkteams en 
Jeugdbeschermingstafels (JBT’s). Daarbij weten professionals steeds beter direct een specialisme te 
benaderen. Bij de expertises heeft dit geleid tot een toename in het aantal consult en advies vragen. 
De verschuiving sluit aan bij de trend in de jeugdzorg waarin meer hulpvragen lokaal worden 
opgepakt. In 2016 zal verder worden geïnvesteerd in de samenwerking en blijven informeren over de 
beschikbare expertises met het doel de kennis te delen. 
 
In 2015 zijn de verschillende expertises in totaal bijna 1400 maal benaderd voor consult, advies, 
bemiddeling of ondersteuning bij toeleiding. Figuur 1 en 2 laten zien hoe de verdeling van de 
contacten over de diverse gemeenten en expertises voor Haaglanden is. In een aantal gevallen wordt 
het Expertisecentrum ook benaderd voor advies en consult door gemeenten uit Zuid-Holland, of door 
gemeenten waar een voogdijpupil verblijft, dit valt onder de categorie anders.  
 
In 2015 is er vanuit het expertisecentrum deelgenomen aan diverse werkgroepen en cursussen om 
de kennis te delen, te verdiepen en verbreden. Zo heeft de expertise complexe scheidingen 
deelgenomen aan de werkgroep die zich binnen Jeugdbescherming west bezig houdt met de 
implementatie van de landelijke methodiek Complexe Scheidingen. Rondom de onderwerpen trauma, 
nieuwe jeugdwet, radicalisering en gespreksvoering is er training gevolgd en kennis gedeeld. Ook in 
2016 zal het expertisecentrum deelnemen in werkgroepen, training volgen en haar kennis actueel te 
houden.  
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Figuur 1 & 2 Inzet van het expertisecentrum per gemeenten en per expertise.  

 
 

1.3 Signalering vraag- en aanbod regio Haaglanden 
Het expertisecentrum is een centraal aanspreekpunt voor medewerkers in de hulpverlening, en heeft 
zicht op knelpunten in en biedt oplossingen daar waar de vraag en het aanbod van jeugdzorg niet 
passend zijn. De volgende ontwikkelingen zijn noemenswaardig:  
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 Wanneer het om specialistische zorg gaat (inclusief Gesloten Jeugdhulp) lijkt er steeds 
meer gewerkt te worden vanuit stepped-care1 in plaats vanuit matched-care. 
Voorafgaand aan zwaardere zorg lijkt lichtere zorg ingezet te worden. Dit resulteert erin dat er 
verschillende interventies zijn ingezet, alvorens de specialistische zorg wordt overwogen. Het 
aantal plaatsingen in de gesloten jeugdhulp is teruggelopen. Daar staan signalen tegenover 
dat de problematiek bij de open groepen en 3 milieusvoorziening ernstiger en zwaarder zijn 
en beter lijkt te passen bij gesloten jeugdhulp. Dit is een zorgelijke trend omdat niet alleen de 
jeugdige en zijn/ haar gezin dan meerdere faalervaringen ondergaat. Ook dreigen plaatsingen 
binnen de specialistische zorg daardoor langer te duren. De inzet van de specialistische zorg 
is bij voorkeur eerder, kortdurend en intensief. Dit juist ter voorkoming van langdurige 
zwaardere zorg en ter bevordering van een snellere afschaling naar lichtere zorg. In 2016 zal 
het expertisecentrum intensiever vanuit dit matched-care principe advies en consult geven 
mits consultatie tijdig plaatsvindt. 

 In 2013-2014 is intensief geïnvesteerd om trajectzorg vorm te geven, en zodoende de 
overgang van gesloten jeugdhulp naar open jeugdzorg te verkleinen. De inzet hierbij is  
om de periode voor Jeugdige in een gesloten instelling zo kort mogelijk te houden. 
Voorwaarde daarbij is dat de vervolghulpverlening beschikbaar is en aansluit bij het gesloten 
traject.  In 2015 heeft het expertisecentrum in alle casussen samen met de aanbieders, 
betrokken hulverleners en cliënten een zorgtraject uitgestippeld. Ook zijn er nieuwe wettelijke 
mogelijkheden (zoals de voorwaardelijke machtiging) die trajecten van gesloten naar open 
beter faciliteren. Daarnaast is er door de aanbieders aanvullend/nieuw aanbod ontwikkeld om 
de overgang te verbeteren. Voor jongeren met een (licht)verstandelijke beperking waren er in 
begin 2015 nog wel aansluitproblemen. inmiddels is tegemoet gekomen aan deze vraag.  

 Met de nieuwe jeugdwet en financieringsstroom is voor de doelgroep 18+ veel 
onduidelijkheid ontstaan. Het Expertisecentrum voorziet voor jeugdigen tot 23 jaar advies 
en bemiddeling. In de dagdagelijkse praktijk blijkt dat de vragen m.b.t. jongeren die bijna 18 
worden lastig op te lossen zijn. Regelmatig wordt er zorg op maat geadviseerd voor jongeren 
rond de 18 jaar met LVB problematiek die vaak een (langdurige) woon en begeleidingsvraag 
hebben. Geconstateerd is dat het aanbod voor deze doelgroep onder meer ingewikkeld is 
vanwege de verschillende financieringsstromen (Jeugdhulp versus WMO-gelden). 

 Er wordt plaatsingsproblematiek gesignaleerd voor jongeren van 15 tot 19 jaar met 
psychiatrische problematiek die ongemotiveerd zijn voor de hulpverlening. Deze 
jeugdigen worden nu veelal opgevangen in een orthopedagogische setting of gesloten 
jeugdhulp, maar dit leidt niet tot voldoende resultaat. De GGZ geeft aan door het gebrek aan 
motivatie en de wettelijke kaders rondom een IBS of een RM, te weinig mogelijkheden te 
hebben om een succesvolle interventie mogelijk te maken. Dit levert in het individuele 
hulpverleningstraject tot knelpunten en beperkingen in de doorstroom naar passende hulp 
voor deze jeugdigen. 

 Voor jonge kinderen (8-14 jaar) blijft er vraag naar een kleinschalige groep of stevige 
gezinssetting waar zij langdurig kunnen verblijven. Het gaat daarbij om kinderen die vaak 
vanuit hechting en/of trauma complexe problematiek laten zien, en die vanuit een langdurig 
verblijf, met duidelijke perspectief behandeling nodig hebben. Deze groep is vaak moeizaam 
te plaatsen door het heftige probleemgedrag waarbij ook agressie incidenten voorkomen, en 
de vele plaatsingen en afwijzingen die zij op jonge leeftijd al hebben gehad.   

                                                 
1 Stepped care is een zorgmethode volgens het principe van getrapte zorg. Stappenplan van steeds intensievere 

vormen van zorg, waarbij het niet de bedoeling is om alle stappen af te lopen, maar juist om met zo weinig 
mogelijk stappen resultaat te boeken: het opheffen van de verschijnselen. 
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2. Plaatsingscoördinatie Zuid West 
 
De plaatsing coördinatie van het Expertisecentrum werkt voor de regio Zuid-West (Haaglanden, 
Rotterdam, Zuid-Holland). De plaatsingscoördinatoren (hierna: PC) zijn hiermee verantwoordelijk voor 
de toeleiding van alle jeugdigen met een gesloten machtiging in de regio’s Haaglanden, Zuid Holland 
en Rotterdam naar de best passende gesloten jeugdhulp instelling. Door deze centrale toeleiding kan 
de gesloten jeugdhulp aanbieder snel met de hulpverlening starten op basis van het aanmelddossier 
en doordat er vanuit de PC vooroverleg is en gekeken wordt naar de problematiek en doelgroep van 
de jongere en de aanbieder. De jarenlange ervaring met de toeleiding en de kennis van de 
hulpverlening in de Jeugdzorg plus biedt de lokale hulpverlener veel steun en ontzorgd deze 
hulpverlener anderzijds. 
De PC is, naast de toeleiding en plaatsing, ook leidend in het organiseren van afstemmings- en 
expertise overleggen om zodoende de kwaliteit van de diverse instellingen te bewaken, als mede 
knelpunten bespreekbaar te maken. Daarnaast hebben de PC de verantwoordelijkheid om binnen de 
regio trends en ontwikkelingen te signaleren (prognose en planning). 
 
In totaal zijn er in 141 jongeren vanuit regio Haaglanden geplaatst in de gesloten Jeugdhulp. Het 
aantal plaatsingen is uitgesplitst naar gemeente en maatregel in tabellen weergegeven. Voor het 
volledige jaarverslag van de PC wordt verwezen naar bijlage 1.  
 
Tabel 1. Aantal plaatsingen uitgesplitst  per gemeente:  

Regio Haaglanden Q1 
2015 

Q2 
2015 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Totaal 

Delft 2 8 2 4 16 

Den Haag 29 18 31 11 89 

Leidschendam-Voorburg 1 - 2 2 5 

Pijnacker-Nootdorp - 2 1 2 5 

Rijswijk 1 - 2 - 3 

Voorschoten - 1 - 2 3 

Wassenaar - - - - - 

Westland 3 2 1 2 8 

Zoetermeer 4 3 4 1 12 

Totaal 40 34 43 24 141 

 
Tabel 2. Aantal plaatsingen uitgesplitst per maatregel op moment van plaatsing2:  

Regio Haaglanden Q1 
2015 

Q2 
2015 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Totaal 

JBW 25 21 38 19 103 

Vrijwillig 15 13 5 5 38 

Totaal 40 34 43 24 141 

 
Tabel 3. Aantal plaatsingen in de regio Zuid-Holland en Rotterdam Rijnmond: 

Regio Haaglanden Q1 
2015 

Q2 
2015 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Totaal 

Zuid-Holland 20 13 13 22 41 

Rotterdam Rijnmond 60 46 47 59 212 

                                                 
2 Onder vrijwillig valt: jongeren zonder maatregel. Onder JBW valt: OTS, VOTS, Voogdij, JR, DM, JB preventief. 
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2.1 Analyse 

 
 Het valt op dat het aantal gesloten plaatsingen van de Haaglandse gemeenten in Q4 erg laag 

is. Haaglanden wijkt hierin af van de andere zorggebieden (tabel 3) die stabiel blijven of een 
stijging laten zien. In totaal is het aantal plaatsingen in 2015 afgenomen ten opzichte van 
2014 (175). Deze daling is percentueel over de verschillende gemeenten terug te zien.  

 
 In 27% van de plaatsingen gaat het om een jongere die geplaatst wordt zonder 

beschermingsmaatregel. In heel zorggebied ZW is dit percentage 19%. In de Haaglandse 
gemeenten wordt er dus veel geplaatst in de gesloten jeugdhulp met instemming van ouders 
t.o.v. de rest van het zorggebied ZW. Hier is een duidelijke stijging te zien ten opzichte van 
voorgaande jaren (2014=11% en 2013=8%). Deze tendens past in het beeld waarbij 
complexe casussen toenemend in het vrijwillig kader worden geholpen alvorens er een 
beschermingsmaatregel komt.  
 

 
 

  

Stijn is een 16-jarige jongen met hechtingsproblematiek, ADHD en verslavingsproblematiek. 
Er zijn grote zorgen om zijn veiligheid omdat hij nachten weg blijft en thuis zijn er diverse 
escalaties. Stijn verblijft in een logeerhuis maar daar loopt het niet goed, hij gaat niet naar 
school. Stijn wordt bij het Expertiseteam Haaglanden aangemeld met de vraag of behandeling 
in een 3milieusvoorziening is geïndiceerd. Bij de bespreking sluit de verslavingszorg, 
betrokken hulpverleners, jeugdbeschermer en moeder en Stijn aan. In het gesprek met Stijn, 
zijn moeder en de betrokken hulpverleners wordt duidelijk dat hij wel open staat voor een 
hulpverleningstraject en dat hij niet naar de gesloten jeugdhulp wil. Hij heeft behandeling 
nodig voor zijn verslaving, en daarop volgend ook voor zijn emotie regulatie. Het 
expertiseteam adviseert een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp waarbij het 
traject wordt gestart met opname op een detox, vervolgens klinische behandeling en daarna 
weer terugstromen naar het logeerhuis. Met steun van het expertiseteam wordt de 
voorwaardelijke machtiging vorm gegeven en een hulpverleningsplan opgesteld waar de 
rechter mee instemt. De hulpverlening is aansluitend aan de inzet van het expertiseteam 
direct opgestart.Het expertisecentrum heeft in deze casus gezorgd voor aansluitende 
hulpverlening en een snelle opstart.  
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3. Coördinatie gesloten jeugdhulp 
 
Jongeren in de gesloten jeugdhulp plaatsen vereist een complexe juridische procedure. Daarnaast 
geldt er een opnameplicht voor de zorgaanbieders, zodat een jongere met een machtiging direct kan 
worden geplaatst. Het is van belang dat de jongere op een plek komt en de zorg krijgt die bij hem 
aansluit. Daarvoor wordt er vanuit het expertisecentrum ondersteuning geboden aan jeugd-/wijkteams 
en medewerkers van JB west om dit proces soepel en snel te kunnen doorlopen. Ook dient er een 
instemmingsverklaring van een GZ-psycholoog aanwezig te zijn. Vanuit het Expertisecentrum wordt 
een gekwalificeerde GZ-psycholoog ingezet, zodat er snel en efficiënt wordt gewerkt om alle 
informatie voor de kinderrechter compleet te hebben.  
 
3.1 Consult en advies aan jeugd- en wijkteams 
Sinds juni 2015 worden contacten met jeugdzorg professionals geregistreerd. De geregistreerde 
contacten in tabel 4 betreffen uitsluitend zaken vanuit het vrijwillig kader, waarbij inbegrepen zaken 
van de JR (Jeugdreclassering), zaken van de CDJ (Crisis Dienst Jeugd) en Jeugdbescherming 
preventief, aangezien voor deze cliënten het mandaat bij de gemeente ligt. 
 
De aard van de contacten is in te delen in de volgende categorieën:  

 Beantwoorden van procedurevragen 
 Aankaarten en/of oplossen van knelpunten  
 Voorlichting geven over de mogelijkheden van de diverse gesloten Jeugdzorginstellingen 
 Adviseren of gesloten Jeugdzorg de aangewezen hulpvorm is of dat er (nog) andere 

mogelijkheden zijn 
 Uitleg geven over de verschillende soorten machtigingen en de voorwaarden daarbij 
 Ondersteunen bij de toeleiding en procedures van de gesloten jeugdhulp. 

  

De coördinatoren gesloten jeugdhulp van het expertisecentrum worden door het jeugdteam 
geconsulteerd over Marlies, 15 jaar oud. Er is een crisissituatie en het jeugdteam twijfelt over 
de inzet van gesloten jeugdhulp of een plaatsing buiten de regio op een crisisplek. Marlies is 
al een aantal keer van huis weggelopen in de afgelopen periode. Afgelopen zondagavond 
ging Marlies de hond uitlaten, heeft deze vervolgens met een smoes aan de buurman 
gegeven waarna ze verdween. Maandagochtend is ze door de politie in Breda aangetroffen 
liggend op een fietspad en nauwelijks aanspreekbaar. De politie heeft de melding verder 
onderzocht. In het ziekenhuis geeft ze aan verkracht te zijn. Er is eerder hulp in het gezin 
geweest, Multi Systeem Therapie (MST) is ingezet vanwege het gedrag en schoolverzuim van 
Marlies. Nadat MST positief was afgesloten bleek dat Marlies een maandlang heeft gelogen 
dat ze naar haar bijbaantje ging terwijl dit niet het geval is geweest. Waar ze wel was is niet 
duidelijk geworden. Ook had ze verhalen over haar werk en kwam ze thuis met spullen 
waarvan ze zei dat ze deze van haar werk had gekregen. Na overleg met de coördinatoren 
besluit het jeugdteam Marlies aan te melden voor gesloten jeugdhulp, gezien de grote zorgen 
om haar eigen veiligheid. Het jeugdteam wordt begeleid bij de procedure voor het aanvragen 
van een gesloten plaatsing en het expertisecentrum zorgt ervoor dat diezelfde dag nog een 
instemmingsverklaring van een GZ-psycholoog wordt afgegeven zodat het spoedverzoek 
compleet bij de rechtbank ligt. De kinderrechter geeft de machtiging af en Marlies wordt 
dezelfde dag nog geplaats in de gesloten jeugdhulp.  
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Tabel 4. Consult en advies vragen vanuit vrijwillig kader uitgesplitst per gemeente:  

Regio Haaglanden 
Q3 
2015 

Q4 
2015 

Totaal 
2e 
halfjaar 

Delft 7 11 18 

Den Haag 25 62 87 

Leidschendam-Voorburg 4 4 8 

Midden-Delfland - - 0 

Pijnacker-Nootdorp 2 7 9 

Rijswijk - - 0 

Voorschoten - 4 4 

Wassenaar - - 0 

Westland 2 12 14 

Zoetermeer 4 8 12 

Totaal Haaglanden 44 108 152 

Zuid-Holland 17 67 84 

Totaal 61 175 236 
N.B.:  De kwartaalcijfers voor Q1 en Q2 zijn niet opgenomen in deze tabel. De contacten werden in die periode nog niet 
geregistreerd. 

 
3.2 Inzet GZ-psychologen t.b.v. de instemmingsverklaringen:  
In tabel 5 en 6 wordt het aantal afgeronde instemmingsverklaringen aangegeven voor respectievelijk 
Jeugdbescherming west (JBW) en voor zaken uit de jeugd-/wijkteams. De cijfers betreffen alleen de 
instemmingsverklaringen die voor Haaglanden gedaan zijn, in de analyse staat een korte vergelijking 
met Zuid-Holland.  
 
In tabel 5 vallen onder de categorie “anders” voogdijpupillen die onder JBW vallen maar wier 
verblijfplaats buiten de regio is. Volgens het woonplaatsbeginsel is de gemeente van het 
daadwerkelijk verblijf op het moment van de hulpvraag (financieel) verantwoordelijk voor betreffende 
pupil; de voogdij wordt echter, zoals gezegd, uitgevoerd door JBW. Bij twee jongeren was er op het 
moment van uitvoering van de instemmingsverklaring nog sprake van een ots die in Caribisch 
Nederland werd uitgevoerd. 
 
Tabel 5. Aantal afgeronde aanvragen vanuit JBW uitgesplitst per gemeente:  

JBW Q1 
2015 

Q2 
2015 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Totaal 

Delft 5 5 5 3 18 

Den Haag 26 24 30 17 97 

Leidschendam-Voorburg 1 1 1 4 7 

Midden-Delfland - - - - - 

Pijnacker-Nootdorp 1 1 2 6 10 

Rijswijk 1 1 - - 2 

Voorschoten - 1 1 - 2 

Wassenaar 1 - 1 - 2 

Westland 3 3 2 - 8 

Zoetermeer 2 3 6 4 15 

Anders 1 4 1 3 9 

Totaal 41 43 49 37 170 

 
 
  



Jaarverslag 2015 Jeugdbescherming west 

53 

 Jeugdbescherming west 

Tabel 6. Aantal afgeronde aanvragen vanuit jeugd-/wijkteams uitgesplitst naar gemeente: 

Vrijwillig Q1 
2015 

Q2 
2015 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Totaal 

Delft - 3 2 2 7 

Den Haag 7 12 5 5 29 

Leidschendam-Voorburg - - 1 - 1 

Midden-Delfland - - - - - 

Pijnacker-Nootdorp - 1 - 1 2 

Rijswijk - 1 - - 1 

Voorschoten - - - 3 3 

Wassenaar - - - - - 

Westland 1 1 2 2 6 

Zoetermeer 1 3 1 1 6 

Totaal 9 21 11 14 55 

 

3.3 Analyse 
 Het totaal aantal contacten in Q4 is sterk gestegen, vooral in de maand december zijn er veel 

contacten geweest voor consult, advies en toeleiding met medewerkers uit de jeugd-
/wijkteams. Zowel Haaglanden als Zuid-Holland laten hierin een behoorlijke toename zien ook 
ten opzichte van de maanden oktober en november. 

 
 Twee van de aanmeldingen in december waren al eerder in november aangekondigd en 

besproken, maar toen was de Raad of de Jeugdbeschermingstafel van mening dat er nog 
andere mogelijkheden waren. Deze jongeren zijn in december alsnog gesloten geplaatst. 

 
 Bij de aanmeldingen vanuit de jeugd-/wijkteams over het gehele jaar bekeken valt op dat een 

derde van de jongeren vanuit de thuissituatie in de gesloten jeugdhulp terechtkomt (al dan 
niet met daaraan voorafgaand al een eerdere uithuisplaatsing). Tweederde wordt geplaatst 
vanuit een residentiële voorziening (crisisopvang, logeerhuis, driemilieus-voorziening, 
psychiatrie). 

 
 Het aantal afgeronde instemmingsverklaringen in december is ten opzichte van november 

enigszins toegenomen, zowel voor JBW pupillen als voor pupillen uit het de jeugd-/wijkteams. 
Over het gehele jaar bezien is het vierde kwartaal een terugloop ten opzichte van de overige 
kwartalen te zien bij JBW. Voor het vrijwillig kader geldt dit alleen ten opzichte van het tweede 
kwartaal. 
 

 Voor Zuid-Hollandse gemeenten zijn in 2015 in totaal 150 instemmingsverklaringen 
uitgevoerd ten opzichte van 225 in de gemeenten van de H10. In 2014 zijn er in 220 
instemmingsverklaringen voor Haaglanden (exclusief Voorschoten) afgegeven. Ten opzichte 
van voorgaande jaren is er een daling te zien in het aantal instemmings-verklaringen 
(2011=287, 2012=254, 2013=261), zoals ook in het aantal gesloten plaatsingen is te zien.  
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4. Zorgbemiddeling en Expertiseteam  
Binnen de zorgbemiddeling worden vragen afgehandeld die gaan over inzet van en toeleiding naar 
specialistische jeugdhulp zoals gesloten jeugdhulp, niet gecontracteerde aanbieders, 
driemilieuvoorziening. Daarnaast wordt er bij plaatsingsproblematiek bemiddeld. De inzet van 
zorgbemiddeling is erop gericht om zo snel mogelijk de best passende hulpverlening voor een cliënt 
te kunnen laten starten, en diverse vormen van hulp op elkaar te laten aansluiten. Dit jaarverslag 
verslaat de activiteiten van Haaglanden.  
Het expertisecentrum voorziet ook in de coördinatie van het Expertiseteam Haaglanden. De 
bespreking wordt georganiseerd in Centra’s voor Jeugd en Gezin samen met ouders en/of jeugdige. 
Het Expertiseteam Haaglanden heeft als doel om passende zorg bij complexe casuïstiek te 
organiseren, waar nodig zorg op maat of specialistische jeugdhulp.   
 
Inzet in Zuid Holland 
Door het Expertisecentrum is in 2015 zorgbemiddeling uitgevoerd in Rijnland. Deze zorgbemiddeling 
wordt in dit verslag niet meegenomen, in bijlage 2 is het jaarverslag van het expertteam Holland-
Rijnland gevoegd. In de regio Midden-Holland zal in 2016 vanuit het Expertisecentrum 
zorgbemiddeling starten.  
  
 
4.1 Zorgbemiddeling 
 
Tabel 7. Consult/advies/toeleidingsvraag uitgesplitst per gemeente:  

Regio Haaglanden Q1 
2015 

Q2 
2015 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Totaal 

Delft 5 2 3 3 13 

Den Haag 58 36 28 59 181 

Leidschendam-Voorburg - - 1 1 2 

Midden-Delfland - - 1 - 1 

Pijnacker-Nootdorp - 3 2 3 8 

Rijswijk 9 3 5 2 19 

Voorschoten - - - 2 2 

Wassenaar 1 - - - 1 

Westland 12 - 5 1 18 

Zoetermeer 9 10 4 7 30 

Overige 19 7 4 9 39 

Totaal 113 61 53 87 314 

 
4.1.1 Analyse 

 In 2015 is de zorgbemiddeling voornamelijk benaderd met consult- en toeleidingsvragen naar 
driemilieusvoorzieningen, niet-gecontracteerde zorginstellingen en pleegzorg. In de loop van 
het jaar is hierin een duidelijke toename te zien (Q1=61%, Q2=68%, Q3=81% en Q4=88%). 
Hieruit kunnen we concluderen dat het Expertisecentrum steeds beter gevonden wordt met 
vragen rondom de specialistische jeugdhulp. Enkelvoudige vragen lijken steeds meer hun 
weg te vinden binnen de bestaande procedures en komen mogelijk daardoor steeds minder 
terecht bij het Expertisecentrum. Daarnaast is een toename te zien in vragen die gaan over 
indicaties/financiering van zorg/eigen bijdrage als een jongere 18 jaar wordt en vragen 
rondom CIZ indicaties. Vanuit het veiligheidshuis is in Q4 gevraagd mee te denken in 2 
casussen.  

 In de loop van het jaar is een afname te zien in het aantal vragen vanuit zorginstellingen, 
gemeente, Inkoopbureau, rechtbank en LWI. Aan het begin van het jaar was nog veel 
onduidelijk betreffende procedures en werkwijzen en kwamen deze vragen terecht bij het 
Expertisecentrum. In de loop van het jaar is dit veel minder geworden. Gedurende 2015 
komen er nagenoeg evenveel vragen binnen vanuit de wijkteams als vanuit JBW.  
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4.2 Coördinatie Expertiseteam Haaglanden 
Vanuit het expertisecentrum wordt de coördinatie van het ET Haaglanden vorm gegeven. De 
zorgbemiddeling is ondersteunend aan het Expertiseteam in de toeleiding en de nazorg. Casuïstiek 
aangemeld kan besproken worden in het ET overleg, maar soms kan ook met ondersteuning van 
zorgbemiddeling direct een oplossing geboden worden.  
 
Tabel 8: Afgehandelde zaken Expertiseteam 

Regio Haaglanden Q1 
2015 

Q2 
2015 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Totaal 

Doorverwijzing 2 - 2 2 6 

Bemiddeling 6 7 1 6 20 

Consult zonder 
bespreking 

2 1 1 
1 5 

Ingetrokken 2 2 3 3 10 

Hamerstuk 4 5 1 4 14 

Consult op locatie 3 2 3 2 10 

Bespreking 22 17 16 15 70 

Totaal 41 34 27 33 135 

 
 
Tabel 9: Adviezen Expertiseteam 

Regio Haaglanden Q1 
2015 

Q2 
2015 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Totaal 

Zorg-op-Maat 3 7 6 7 23 

Regulier 16 10 3 7 36 

Jelte is een jongen van 14 jaar oud met de diagnose PDD-NOS (pervasieve ontwikkelings 
stoornis  niet anderszins omschreven) en een tic stoornis gesteld. Er is sprake van 
toenemende woede aanvallen in de thuissituatie zowel fysieke als verbaal is hij agressief naar 
ouders en broertje. Er zijn al veel verschillende hulpvormen ingezet, allen hebben die niet tot 
het gewenste resultaat geleid. Het gezin gaat gebukt onder het gewelddadige gedrag van 
Jelte. Jelte wordt bij het Expertiseteam aangemeld met de vraag of behandeling in een 
driemilieusvoorziening is geïndiceerd. Bij de bespreking sluiten ouders, gezinscoach en 
ambulant hulpverlener aan.  
Tijdens de bespreking wordt duidelijk dat ouders het van belang vinden dat Jelte in een 
residentiële setting een passende behandeling kan gaan krijgen en dat er begeleiding komt 
voor het gezin. Vader vindt het belangrijk dat de “normale” dingen gewoon door kunnen 
blijven gaan: dat Jelte bijvoorbeeld naar voetbal kan blijven gaan.  
Het expertiseteam adviseert plaatsing in een driemilieuvoorziening zo dicht mogelijk bij huis. 
Er zal een zorg op maat pakket moeten worden samengesteld. Jelte dient behandeling te 
krijgen voor zijn ASS- en agressieregulatieproblematiek en er dient onderzoek te worden 
gedaan of de medicatie aangepast moet worden. Intelligentieonderzoek wordt geadviseerd 
zodat zowel wat betreft behandeling als in het onderwijs rekening gehouden kan worden met 
zijn cognitieve capaciteiten. Onderzocht zal moeten worden of een plaatsing gecombineerd 
kan worden met activiteiten in het gezin. 
Naar aanleiding van de bespreking en het advies wordt er een zorg op maat pakket samen 
gesteld en wordt er snel gestart. De zorginstelling spreekt met ouders af om op de groep te 
starten met een agressieregulatie training. Ambulante ggz hulp stroomt aan het einde van het 
traject in zodat zij de ambulante hulp kunnen verzorgen wanneer Jelte weer naar huis gaat. 
Medicatie wordt belegd bij de ggz instelling. Binnen 4 weken kon Jelte starten, maar er is voor 
gekozen om het tempo van ouders en Jelte te volgen, waardoor hij 8 weken na de bespreking 
op de 3 milieusvoorziening is gestart. Eerst zijn ouders op gesprek gekomen, daarna zijn ze 
samen met Jelte op het terrein geweest. Activiteiten met het gezin en een ouderkamp gaat 
met het hele gezin plaatsvinden. Er wordt bekeken of ouders tijdelijk in een huis op het terrein 
kunnen verblijven in verband met hun eigen verhuizing en als kans om het gezin als systeem 
te behandelen. Ondanks het moeilijke besluit van uithuisplaatsen, zijn ouders en Jelte 
tevreden over het traject en het tot stand komen van de plaatsing.  
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Driemilieuvoorziening 15 10 11 12 48 

Niet-gecontracteerd 1 2 - - 3 

Anders 6 5 7 7 25 

Totaal 41 34 27 33 135 

 
Tabel 10: Zaken Expertiseteam uitgesplitst naar gemeente 

Regio Haaglanden Q1 
2015 

Q2 
2015 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Totaal 

Delft 1 1 3 1 6 

Den Haag 20 21 14 14 69 

Leidschendam-Voorburg 3 - - 1 4 

Midden-Delfland - - - - - 

Pijnacker-Nootdorp 4 2 2 5 13 

Rijswijk 2 1 1 2 6 

Voorschoten - - - 2 2 

Wassenaar - 1 - 1 2 

Westland 2 1 1 2 6 

Zoetermeer 7 4 6 5 22 

Overige 2 3 - - 5 

Totaal 41 34 27 33 135 

 
4.2.1 Analyse  

 Het Expertiseteam heeft in 2015 in totaal 135 zaken 
afgehandeld, waarvan er 104 voor de eerste maal zijn 
ingebracht. In 2014 waren dit 154 zaken, waarvan er 135 
voor de eerste maal waren ingebracht. Er zijn in 2015 minder 
zaken in het ET ingebracht en daar zijn een aantal 
verklaringen voor; de werkwijze en doelgroep van het ET is 
veranderd, waardoor we meer consulteren bij specialistische 
zorg en minder gericht zijn op de toetsing van buitenregionale 
of niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast zijn er meer opties 
geboden naast bespreking in het ET, zoals bemiddeling of 
een consult die uitkomst hebben geboden. 

 Opvallend is dat de gemeenten Delft, Wassenaar en 
Voorschoten weinig beroep hebben gedaan op het Expertiseteam. Mogelijk kan dit tot 
problemen leiden in de toeleiding naar specialistische zware zorg, doordat zorg zo licht 
mogelijk (stepped-care) wordt ingezet, wat later weer kan leiden tot een grotere vraag naar 
specialistische zorg. Dit zal samen met deze gemeenten goed bekeken moeten worden.  

 Aanwezigheid van cliënten in het ET heeft tot positieve reacties geleid. In 69% van de ET 
besprekingen waren ouders aanwezig. In 27% was ook de jongere (vanaf 12 jaar) zelf 
aanwezig tijdens de bespreking. In de loop van het jaar is bij steeds meer casussen een 
ouder en/of jongere aanwezig (Q1=46% & 27%, Q2=65% & 41%, Q3=81% & 25%, Q4=93% 
& 13%). De gesprekken worden door ouders gewaardeerd, en ook gezinscoaches en 
gezinsvoogden zijn tevreden over deze werkwijze is gebleken uit een evaluatie.  

  

 
Gezinscoach 

“Ouders voelden zich 
gehoord en er werden 

alternatieven aangeboden. 
Dit maakt dat ouders een 

keuze hadden en zij voelden 
zich serieus genomen.” 
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 Van de 135 zaken zijn er 11 (8%) adviezen niet opgevolgd. Als gevolg van gewijzigde 
omstandigheden is er in deze zaken uiteindelijk gekozen voor een ander zorgtraject. Op 1 
januari 2016 zijn er nog 19 (14%) zaken waarbij het zorgtraject nog niet is gerealiseerd 
volgens het advies. Dit zijn zaken uit het laatste kwartaal waarbij er geen urgentie is, maar de 
jeugdige wel al is aangemeld en de contacten lopen, de daadwerkelijke zorg is echter nog 
niet gestart. In 78% van de besproken casussen is het zorgtraject zoals geadviseerd door het 
ET gerealiseerd. 

 De meeste adviezen die gegeven zijn vanuit het ET betreffen driemilieuvoorzieningen. In 
2015 zijn 48 adviezen gegeven voor een driemilieuvoorziening tov 43 in 2014. Dit is positief, 
aangezien in 2014 nog niet alle aanvragen voor een driemilieusvoorziening via het ET liepen. 
In 2015 hebben we dit wel bereikt waardoor de toeleiding centraal is verlopen en er toch een 
passend zorgaanbod is gedaan. Er zijn 36 adviezen gegeven voor reguliere trajecten en 23 
adviezen voor een zorg-op-maat traject.  

 In 2014 is er 32 maal naar een buitenregionale aanbieder verwezen, in 2015 zijn deze 
procedures veranderd waarbij het ET alleen niet gecontracteerde residentiële zorg toetst. 
Gezien de inkoopcontracten verruimd zijn en er een landelijk transitie arrangement is, heeft 
het ET slechts in 3 casussen de inzet van een niet gecontracteerde aanbieder geadviseerd. 
De samenwerking met de Analysetafel is verder vorm gegeven in het laatste kwartaal.  

 

 

Youssef is een 8 jarige jongen met een zeer belaste voorgeschiedenis, die nog maar kort in 
Nederland verblijft als hij door het jeugdteam wordt aangemeld bij het Expertiseteam. Er is 
met spoed een plek voor Youssef nodig, tot nog toe is hij voor elke crisisplek afgewezen. Bij 
het overleg van het Expertiseteam zijn moeder, de jeugdteammedewerker, een casemanager 
van de gemeente en twee hulpverleners van moeder aanwezig. De situatie is zorgelijk omdat 
Youssef niet naar school en thuis niet hanteerbaar is en veel grensoverschrijdend gedrag laat 
zien. Moeder zit in een lastige situatie met woning en inkomen, hier krijgt zij ondersteuning bij. 
In het Expertiseteam wordt bekeken of een gezinsopname haalbaar is, maar met elkaar wordt 
geconcludeerd dat moeder eerst haar eigen praktische problemen moet organiseren en er nu 
onvoldoende ruimte is om te kunnen profiteren van deze zorgvorm. Aangezien het onduidelijk 
is waar het gedrag vandaan komt, besluit het Expertiseteam dat Youssef zo snel als mogelijk 
geobserveerd en gediagnostiseerd moet worden. Als er meer duidelijkheid is over de 
herkomst van de problemen en de benodigde behandeling kan er met behulp van een 
gezinsopname weer terug naar huis worden gewerkt. Binnen één week is Youssef gestart op 
de dagbehandeling, waar vrijwel direct wordt besloten om de zorg om te zetten naar een 
klinische opname. Er wordt actief gezocht naar een match voor een gezinshuis en het gezin is 
aangemeld voor een gezinsopname zodat dit direct kan worden gestart als het gezin hier aan 
toe is. 
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 De meeste aanmeldingen komen uit Den 
Haag (51% tov 2014=53%). Dit wordt gevolgd 
door Zoetermeer, waar ten opzichte van 2014 
een stijging is in het aantal zaken (16% tov 2014 
10%). Opvallend is de relatief grote hoeveelheid 
aanmeldingen uit Pijnacker-Nootdorp (10%). Dit 
komt door de actieve samenwerking tussen JBW 
en het jeugdteam van Pijnacker-Nootdorp, in 
2014 betrof dit slechts 1 casus.  

 In 44% van de aanmeldingen is sprake van 
een OTS, 37% komt uit de jeugd-/wijkteams, bij 
13% is sprake van een voogdijmaatregel, in 2% 
komen de zaken vanuit de Jeugdreclassering en 
in 4% is sprake van een Dubbele Maatregel. In 
de tweede helft van het jaar is een sterke 
toename te zien van de aanmeldingen vanuit de 
jeugd-/wijkteams (Q1=22%, Q2=29%, Q3=56%, 
Q4=48%).  

 De zorgbemiddeling monitort de voortgang 
van de gegeven adviezen vanuit het ET. Deze 
activiteiten zijn vanaf het vierde kwartaal van 
2015 geregistreerd. In Q4 zijn in het kader van 
de monitoring 154 contacten vanuit de 
zorgbemiddeling geregistreerd. Dit betrof vooral 
e-mail en telefonisch contact. Daarnaast betrof 
het een aantal persoonlijke overleggen met 
inbrenger. Slechts één casus is doorverwezen 
naar de analysetafel.  

  

 

Jeugdbeschermer: 

“De deelnemers van het expertiseteam 

hebben zich betrokken opgesteld; 

duidelijk merkbaar was dat iedereen zijn 

en haar best deed om een goed advies te 

geven en te zoeken naar oplossingen in 

de zaak die met name beperkingen 

kende. Het advies (aanmelden bij 

meerdere zorgaanbieders) heb ik 

opgevolgd. Uiteindelijk is het toch tot 

een plaatsing bij Jeugdformaat gekomen, 

maar ik was blij dat ik breed mocht 

zoeken. Het gezinshuis waar betreffende 

jongen geplaatst is is letterlijk zijn 

redding geworden. Hij groeit en bloeit, 

op alle gebieden gaat hij vooruit. Hij gaat 

voor het eerst kerstmis vieren met een 

kerstboom. Wellicht was hij hier ook 

terecht gekomen zonder expertiseteam. 

Maar daarop had ik niet durven gokken.” 
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5. Expertise complexe scheidingen 
 
Sinds 1 februari 2014 wordt door twee gespecialiseerde medewerkers consult en advies gegeven aan 
medewerkers van Jeugdbescherming west, de jeugd-/wijkteams en de Jeugdbeschermingstafel over 
de aanpak van complexe echtscheidingszaken. Daarnaast wordt er vanuit een drangkader toegeleid 
naar hulpverlening; beschikkingen vanuit de rechtbank en het Hof (zonder beschermingsmaatregel) 
worden bij het Expertisecentrum aangemeld voor toeleiding en verwijzing naar “Ouderschap Blijft” 
uitgevoerd door Jeugdformaat. Met ouders wordt nagegaan of zij daadwerkelijk openstaan voor 
begeleiding in het kader van ouderschap blijft. Door de inzet van deze expertises in dit traject van 
toeleiding naar hulp, is het van de tegengestelde partijen helder wat er verwacht wordt, en kan de 
hulpverlening snel starten en doorpakken. Indien deze hulpverlening niet tot stand komt, of mislukt 
wordt er teruggemeld bij de rechtbank. De rechtbank bepaald nadien passende vervolgstappen.   
 

Tabel 11. Aantal beschikkingen uitgesplitst per gemeente:  

Regio Haaglanden Q1 
2015 

Q2 
2015 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Totaal 

Delft - 3 5 5 13 

Den Haag 25 20 20 31 96 

Leidschendam-Voorburg 3 4 6 2 15 

Midden-Delfland - - - - - 

Pijnacker-Nootdorp - 2 2 2 6 

Rijswijk 3 1 1 2 7 

Voorschoten 1 - - 1 2 

Wassenaar 1 1 - - 2 

Westland - 4 4 5 13 

Zoetermeer 5 7 8 9 29 

Totaal 38 42 46 57 183 

 
 
Tabel 12. Consult & advies uitgesplitst per herkomst van de vraag: 

Regio Haaglanden Q1 
2015 

Q2 
2015 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Totaal 

Zorginstelling 9 6 5 3 23 

Sanne (17 jaar), Tim (14 jaar) en Eva (13 jaar) wonen bij hun moeder in Den Haag. Ouders zijn 
sinds eind 2005 gescheiden en hebben beiden gezag. Er is sprake van een zorgregeling waarbij 
de kinderen om het weekend naar hun vader en stiefmoeder gaan. De kinderen zijn bij het 
Centrum voor Jeugd en gezin aangemeld als gevolg van een zorgmelding. Tijdens de 
screeningsfase blijkt dat ouders een totaal verschillende visie hebben op de opvoeding van de 
kinderen. Ouders zijn niet in staat in het belang van de kinderen te communiceren en zij 
verschillen van mening over de nodige hulpverlening. De kinderen staan tussen ouders in en 
er is sprake van loyaliteits-problematiek. De kinderen maken zich veel zorgen over ouders. Er 
zijn zorgen om de ontwikkeling van de kinderen en hulpverlening in het vrijwillig kader is niet 
meer toereikend, er wordt naar een drangkader doorverwezen. De gemeente Den Haag besluit 
deze casus bij de Jeugdbeschermingstafel te bespreken. De voorzitter van de 
Jeugdbeschermingstafel neemt contact op met het Expertisecentrum voor een consult. In 
overleg wordt besloten dat de medewerkers van de expertise bij de bespreking aansluiten. 
Tijdens het overleg geven de medewerkers hun visie op de ontstane problematiek, de gevolgen 
hiervan voor de kinderen en adviseren de inzet van “Ouderschap Blijft” alsmede individuele 
hulpverlening voor de kinderen. Na enige uitleg over het traject “Ouderschap Blijft” besluiten 
ouders met de inzet hiervan in te stemmen. De medewerkers plegen ter tafel een interventie 
door ouders ter plekke te laten onderhandelen over een gezamenlijke boodschap aan de 
kinderen. Ouders hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om dit samen te bespreken. Na 
terugkomst van de kinderen hebben ouders aan de kinderen kenbaar gemaakt welke intenties 
zij hebben voor de toekomst en dat zij middels inzet van hulpverlening aan het verbeteren van 
de onderlinge communicatie willen werken. De kinderen leken hierna zichtbaar opgelucht te 
zijn. Na een half jaar is gebleken dat ouders het traject “Ouderschap Blijft”  positief hebben 
doorlopen en dat de individuele hulpverlening voor de kinderen in gang is gezet.  
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Jeugd-wijkteam 36 15 11 15 77 

Rechtbank 10 8 8 7 33 

RvdK 1 1 2 1 5 

Het Hof - 1 1 - 2 

Gemeente 2 3 3 2 10 

Jeugdbeschermingstafel 4 4 7 11 26 

JBW 10 9 20 6 45 

Cliënt 26 18 19 28 91 

Advocatuur 8 7 6 12 33 

Anders 3 1 1 2 7 

Totaal 109 73 83 87 352 

 

5.1 Analyse 
 

 In 2015 heeft de expertise 183 trajecten voor toeleiding en verwijzing naar “Ouderschap Blijft” 
vanuit de Rechtbank / het Gerechtshof in behandeling genomen. In 112 trajecten is er een 
verwijzing naar “Ouderschap Blijft” gerealiseerd. Momenteel zijn er nog 27 trajecten lopende. 
In 2015 is er in 44 trajecten geen verwijzing naar “Ouderschap Blijft” tot stand gekomen. Deze 
beschikkingen zijn retour gezonden aan de Rechtbank / het Gerechtshof. Dit betreft trajecten 
waarbij er door ouders geen aanvraag voor “Ouderschap Blijft” is ingediend.  

 
 In de afgelopen jaren is het aantal beschikkingen vanuit de Rechtbank / het Gerechtshof met 

het verzoek een traject voor toeleiding en verwijzing naar “Ouderschap Blijft” te verzorgen 
toegenomen. In 2014 zijn er 151 trajecten  voor toeleiding en verwijzing aangemeld, in 2015 
betrof dit 183 trajecten. Daarnaast neemt de complexiteit van de casussen toe. De expertise 
heeft contact gezocht met de Rechtbank om begin 2016 hierover in gesprek te gaan. De 
ontwikkeling zal nader in kaart worden gebracht evenals de wijze waarop er hieromtrent van 
de expertise gebruik kan worden gemaakt.  
 

 In vergelijking met 2014 is het aantal verzoeken voor consult en advies duidelijk toegenomen 
van ongeveer 30 verzoeken in 2014 naar 350 verzoeken in 2015. Vooral vanuit de 
jeugd/wijkteams is er veelvuldig gebruik van de expertise gemaakt. Medewerkers van de 
jeugd/wijkteams geven aan dat specialistische kennis omtrent complexe scheidingen 
ontbreekt en dat de inzet van de expertise daarom nodig is. Deze toename is te verklaren 
doordat de expertise zich in 2014 heeft ontwikkeld, en in 2015 zich ook meer extern kon gaan 
richten.  

 
 De expertise heeft in 2015 contact gelegd met alle Centra voor Jeugd en Gezin in Den Haag 

zodat alle medewerkers gebruik kunnen maken van consult en advies door de expertise. Het 
streven is om ook de contacten met de Centra voor Jeugd en Gezin in de overige gemeenten 
in de regio Haaglanden in de eerste helft van 2016 gelegd te hebben. Hiermee is 2015 reeds 
een start gemaakt.  
 

 Ook in 2015 heeft de Jeugdbeschermingstafel veelvuldig van de expertise gebruik gemaakt. 
De expertise sluit dan als externe deskundige aan bij het overleg. In 2014 is de expertise 4 
keer aangesloten, in 2015 was dit 26 keer. De voorzitters van de Jeugdbeschermingstafel 
hebben aangegeven, dat er hiermee voorzien wordt in een behoefte die bij de gemeente 
aanwezig is.  

 
 

6. Vooruitblik 2016 
 

In 2015 heeft het Expertisecentrum zich vooral gericht op Haaglanden, en rondom de gesloten 
jeugdhulp ook op Zuid-Holland en Rotterdam-Rijnmond. In 2016 zullen we verder gaan onder de 
nieuwe naam Expertiseteam Complexe Zorg en met energie en innovatiekracht samen met de 
gemeenten en regio’s onderzoeken welke behoefte er zijn en hoe de expertise van het team het 
beste kan worden ingezet ten dienste van de jeugd- en wijkteams en jeugdbeschermers. We zullen 
onze kennis en expertise verder uitbouwen en delen. We willen door onze regio-overstijgende 
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werkzaamheden opgedane ervaringen delen en een bijdrage leveren in de bemiddeling en toeleiding 
naar specialistische hulp en leveren van bijdrage aan het door ontwikkelen van het hulpaanbod.  
 
Het Expertiseteam complexe zorg werkt vanuit het principe dat de inzet van passende (soms 
specialistische zorg) effectiever is, dan verschillende stappen doorlopen die niet effectief zijn. Dit dient 
niet het belang van de cliënt, en geld en energie gaan hierdoor verloren. Het expertiseteam werkt dus 
juist vanuit het matched-care principe, in plaats van stepped-care. Waar mogelijk en zinvol breiden 
we het netwerk uit en intensiveren we de samenwerking met de  ketenpartners.  
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Bijlage 1 
 

Jaarcijfers Plaatsingscoördinatie Zuid West 
2015  

Datum 1-1-2016 

Naam opsteller Curtis de Roo, plaatsingscoördinatie Zuid West 

 

Aanleiding 

Iedere maand stelt de plaatsingscoördinatie Zuid West (ZW) maandcijfers op. Deze cijfers 
geven weer hoeveel aanmeldingen en plaatsingen er per maand hebben plaatsgevonden. Er is 
vanuit verschillende partners de behoefte uitgesproken om deze cijfers meer toe te lichten en 
te analyseren. In deze analyse zal er aandacht zijn voor de plaatsingen per gemeente, de 
instelling, de keuze voor een buitenregionale plaatsing en de verklaring van de wachtlijst. 

 

Leeswijzer 

 
Om onderstaande gegevens goed te kunnen interpreteren zijn hieronder de gehanteerde 
termen gedefinieerd. In de analyse staat achter de term het nummer tussen () genoteerd als 
verwijzing naar de nummering in de leeswijzer.  
 

1. Aanmeldingen: Het aantal jongeren dat door een Coördinator Gesloten Jeugdhulp via 
het Toeleidingsysteem (TLS) is aangemeld voor JeugdzorgPlus. Een aanmelding hoeft 
niet te leiden tot een plaatsing.  

2. Nieuwe aanmeldingen: Het aantal jongeren dat voor het eerst worden aangemeld voor 
JeugdzorgPlus. 

3. Hernieuwde aanmeldingen: Het aantal jongeren dat opnieuw aangemeld wordt voor 
Jeugdzorgplus nadat er minimaal 1 traject binnen de JeugdzorgPlus eerder is afgerond. 

4. Hernieuwd na onttrekking: Sinds 1-3-2015 nieuwe categorie die het aantal jongeren 
telt die opnieuw worden aangemeld voor JeugdzorgPlus waarbij de jongere tijdens een 
traject binnen de JeugdzorgPlus onttrokken is en langer dan 14 dagen onttrokken is 
geweest. (En daarmee uitgeschreven bij de instelling).  

5. Overplaatsingen: Het aantal jongeren dat vanuit een voorziening voor JeugdzorgPlus 
overgeplaatst dient te worden naar een andere voorziening voor JeugdzorgPlus van 
een andere zorgaanbieder. Een overplaatsing van en naar een landelijke Specialisatie 
vanuit of naar een voorziening voor JeugdzorgPlus is (vanwege de aparte financiering) 
per definitie een overplaatsing.  

6. Urgente aanmelding: Een aanmelding waarbij verzocht wordt tot plaatsing binnen 24-
uur. 

7. Reguliere aanmelding: Een aanmelding waarbij de plaatsing op langere termijn kan 
plaatsvinden dan 24-uur.  

8. Plaatsingslijst: Het aantal jongeren dat is aangemeld maar nog niet geplaatst is.  
9. Plaatsingen: Het aantal jongeren dat is opgenomen in een voorziening voor 

JeugdzorgPlus.  
10. Uitstroom: Het aantal jongeren waarbij de zorg in het kader van een Machtiging 

Gesloten Jeugdhulp beëindigd is. 
11. Jongere in zorg: Jongere waarbij zorg uitgevoerd wordt door de voorziening voor 
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JeugdzorgPlus in het kader van de Machtiging Gesloten Jeugdhulp. 
12. Overige gemeenten: Hierbij gaat het om jongeren die wel bij het zorggebied ZW horen 

maar een gemeente van herkomst hebben die niet bij regio ZW behoort. (Bijv. jongeren 
met een voogdijmaatregel geplaatst in een voorziening buiten regio ZW, jongeren 
vanuit Caribisch Nederland of jongeren zonder verblijfstatus.  

13. Vrijwillig: Jongeren die geplaatst zijn mét een machtiging Gesloten jeugdhulp met 
instemming van ouders. Er is dan geen sprake van een beschermingsmaatregel als een 
(V)OTS, (V)Voogdij of Jeugdreclasseringsmaatregel.  

14. DM: Dubbele maatregel; een jongere die een combinatie heeft van 2 
beschermingsmaatregelen. Het gaat hier om een combinatie van een 
jeugdreclasseringsmaatregel en (V)OTS of (V)Voogdij.  
 

 
 
 

Aantal aanmeldingen (1) 

In 2015 zijn er totaal 463 jongeren aangemeld. Hieronder volgt een overzicht van het aantal 
aanmeldingen uitgesplitst naar soort aanmelding, urgentie en geslacht. De cijfers zijn afgezet 
tegen de aantallen van 2013 en 2014.  

 2015 

Soort 
aanmelding 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot 

Nieuw (2) 18 23 26 25 22 31 26 18 23 15 29 35 291 

Hernieuwd (3) 12 14 11 7 4 5 5 6 5 11 8 10 98 

Hern. na ontt. 
(4) 

- - - 1 2 - 4 6 - 3 - 2 18 

Overplaatsing 
(5) 

5 9 9 2 3 3 7 3 3 4 4 4 56 

Totaal 35 46 46 35 31 39 42 33 31 32 41 51 463 

 
Het verloop van het aantal aanmelding vergeleken met voorgaande jaren:  
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Het aantal aanmeldingen uitgesplitst per soort percentueel weergegeven: 

 
 

 
 

Plaatsingen (9) 

In totaal zijn er in 2015  440 jongeren geplaatst in de JeugdzorgPlus. Het aantal plaatsingen is 
uitgesplitst naar gemeente en per regio in een tabel weergegeven.  
 

Regio Haaglanden Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Regio 

Delft 2 8 2 4 16 

141 

Den Haag 29 18 31 11 89 

Leidschendam-
Voorburg 1 - 2 2 5 

Midden Delfland - - - - - 

Pijnacker-Nootdorp - 2 1 2 5 

Rijswijk 1 - 2 - 3 
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Voorschoten - 1 - 2 3 

Wassenaar - - - - - 

Westland 3 2 1 2 8 

Zoetermeer 4 3 4 1 12 

Regio Zuid Holland 
Noord 

Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Regio 

Alphen aan de Rijn 1 2 1 1 5 

28 

Hillegom - - 1 - 1 

Kaag en Braasem - 1 - 1 2 

Katwijk 1 2 - 1 4 

Leiden 4 2 - 2 8 

Leiderdorp - 1 - - 1 

Lisse - - - - - 

Nieuwkoop  - - - - - 

Noordwijk  1 - - - 1 

Noordwijkerhout - - - 2 2 

Oegstgeest 1 - - - 1 

Teijlingen - - 2 - 2 

Zoeterwoude - - - 1 1 

Regio Zuid Holland 
Midden 

Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Regio 

Bodengraven-Reeuwijk - - 2 - 2 

13 

Gouda  3 - 1 - 4 

Krimpenerwaard 1 - 1 1 3 

Waddinxveen - - 1 1 2 

Zuidplas 2 - - - 2 

Regio Zuid Holland Zuid Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Regio 
Alblasserdam - - - 2 2 

27 

Binnenmaas 1 - 1 - 2 

Cromstrijen - - - - - 

Dordrecht 3 2 - 2 7 

Giessenlanden - - - 2 2 

Gorinchem - 1 1 - 2 

Hardinxveld-Giessendam - - - 2 2 

Hendrik-Ido-Ambacht - 1 - 1 2 

Korendijk 1 - - - 1 

Leerdam - 1 - - 1 

Molenwaard - - - - - 

Oud-Beijerland 1 - - - 1 

Papendrecht - - - - - 

Sliedrecht - - - 1 1 

Strijen - - - 1 1 

Zederik - - - - - 

Zwijndrecht - - 2 1 3 

Regio Rotterdam Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Totaal 
Albrandswaard - 2 - 1 3 

212 

Barendrecht 1 1 - 1 3 

Brielle 1 - 1 2 4 

Capelle aan den Ijssel 7 3 2 5 17 

Goeree-Overflakkee 2 2 2 1 7 

Hellevoetsluis 3 - 3 1 7 
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Krimpen a/d IJssel - - - 1 1 

Lansingerland - - - 1 1 

Maassluis 1 1 3 - 5 

Nissewaard 1 6 2 4 13 

Ridderkerk 3 - - 2 5 

Rotterdam 27 19 24 32 102 

Rozenburg 3 4 4 3 14 

Schiedam 4 2 4 - 10 

Vlaardingen 6 6 2 5 19 

Westvoorne 1 - - - 1 

Overige gemeenten 
(11) 

4 8 3 
4 19 19 

Totaal aantal 
plaatsingen 

124 101 106 108 440 440 

 
 
 
 
 
 
 
Het aantal plaatsingen uitgesplitst per regio schematisch weergegeven: 
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Plaatsingen uitgesplitst naar bestemming: 
 

Bestemming ZW Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

De Hoenderloogroep 18 9 14 9 50 

Horizon het  Anker 28 13 20 19 80 

Horizon de Vaart 37 46 44 53 180 

JJC 10 8 4 10 32 

Schakenbosch 17 13 10 12 52 

Bestemm. Landelijke 
Spec.     

 

Bergse Bos 12- 5 7 4 4 20 

Intermetzo Moeder-
Kind 1 2 2 1 6 

Horizon ZIKOS 6 3 7 1 17 

Bestemm. 
Buitenregionaal 2 - 1 - 3 

Totaal 124 101 106 109 440 

  
Aantal plaatsingen uitgesplitst per maatregel op moment van plaatsing:  
 

Maatregel Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

OTS 65 44 43 49 201 

VOTS 12 13 16 21 62 

Voogdij 8 10 10 6 34 

Voorlopig Voogdij - 1 - - 1 

JR 3 1 3 2 9 

DM 13 11 17 9 50 

Vrijwillig (14) 23 21 17 22 83 

Totaal 124 101 106 109 440 

 
Aantal plaatsingen uitgesplitst per maatregel op moment van plaatsing percentueel 
weergegeven: 
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Verhouding van het aantal urgente en reguliere plaatsingen:  
 

 
 
Aantal plaatsingen buiten kantoortijden per plaatsende instantie: 
 

Plaatsende inst. Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

JBw Haaglanden 10 9 9 8 36 

JBw Zuid-Holland 1 - 2 2 5 

JBRR 22 19 15 20 76 

LWI’s - - 1 2 3 

Totaal 33 28 27 32 120 

 
Aantal jongeren die uitstromen uit de Jz+ uitgesplitst per maand (zonder interne 
doorplaatsingen, time-outs en overplaatsingen): 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Uitstroom 96 85 116 91 388 

 
Aantal jongeren waarbij het plaatsingsverzoek is ingetrokken uitgesplitst per maand: 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Aantal intrekkingen 10 4 3 15 32 
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Om een vergelijk te maken met het verloop van het aantal plaatsingen van regio ZW met de 
landelijke trend is  hieronder het verloop te zien per zorggebied: 
 

 
 

 
Verloop totaal aantal plaatsingen landelijk: 
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Jongeren in zorg (11) op 1-1-2016 

 
Aantal jongeren in zorg bij een JeugdzorgPlus instelling op peildatum 1-1-2016, uitgesplitst per 
instelling, regio en gemeente: 
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R
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n
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Regio Haaglanden 81 85 86 77 11 41 5 16 3 1 

Delft 6 12 13 12 2 7 1 2 - - 

Den Haag 48 45 48 39 4 20 3 8 3 1 

Leidschendam-Voorburg 4 4 4 4 1 2 - 1 - - 

Midden-Delftland - - - - - - - - - - 

Pijnacker-Nootdorp 3 4 4 5 1 3 - 1 - - 

Rijswijk 4 4 3 2 2 - - - - - 

Voorschoten - 1 1 3 - 2 1 - - - 

Wassenaar 1 1 1 1 - 1 - - - - 

Westland 7 7 6 7 1 4 - 2 - - 

Zoetermeer 8 7 6 4 - 2 - 2 - - 

Regio Zuid Holland 
Noord 

27 23 19 21 

2 16 - 3 - - 

Alphen aan de Rijn 5 4 4 3 1 2 - - - - 

Hillegom 1 - 1 1 - 1 - - - - 

Kaag en Braasem - 1 1 2 - 2 - - - - 

Katwijk 4 4 2 2 - 1 - 1 - - 

Leiden 9 7 6 5 - 4 - 1 - - 

Leiderdorp 1 1 1 1 - - - 1 - - 

Lisse 1 1 1 1 - 1 - - - - 

Nieuwkoop  - - - - - - - - - - 

Noordwijk  2 1 - - - - - - - - 

Noordwijkerhout 1 1 - 2 - 2 - - - - 

Oegstgeest 2 2 - - - - - - - - 

Teijlingen 1 1 3 3 1 2 - - - - 

Zoeterwoude - - - 1 - 1 - - - - 

Regio Zuid Holland 
Midden 

12 10 12 11 

2 3 - 3 3 - 

Bodengraven-Reeuwijk - - 2 1 - - - - 1 - 

Gouda  7 7 6 4 - 1 - 2 1 - 

Krimpenerwaard 2 1 2 3 1 1 - 1 - - 

Waddinxveen 1 - 1 2 1 - - - 1 - 

Zuidplas 2 2 1 1 - 1 - - - - 

Regio Zuid Holland Zuid 14 17 15 21 5 6 1 5 4 - 

Alblasserdam - - - 2 - - - - 2 - 

Binnenmaas 1 1 1 1 1 - - - - - 

Cromstrijen - - - - - - - - - - 

Dordrecht 10 10 7 9 1 2 - 4 2 - 

Giessenlanden - - 1 2 1 1 - - - - 

Gorinchem - 1 1 1 1 - - - - - 

Hardinxveld-Giessendam - - - 2 - 2 - - - - 
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Hendrik-Ido-Ambacht - 1 1 1 - 1 - - - - 

Korendijk 1 1 - - - - - - - - 

Leerdam 1 2 1 - - - - - - - 

Molenwaard - - - - - - - - - - 

Oud-Beijerland 1 1 1 - - - - - - - 

Papendrecht - - - - - - - - - - 

Sliedrecht - - - 1 - - - 1 - - 

Strijen - - - 1 - - 1 - - - 

Zederik - - - - - - - - - - 

Zwijndrecht - - 2 1 1 - - - - - 

Regio Rotterdam 125 123 103 115 9 74 10 14 8 - 

Albrandswaard 1 3 1 1 - - 1 - - - 

Barendrecht 4 3 2 2 - 1 1 - - - 

Brielle 3 2 2 4 3 1 - - - - 

Capelle aan den Ijssel 18 18 9 11 1 8 1 - 1 - 

Goeree-Overflakkee 3 2 3 2 - 1 1 - - - 

Hellevoetsluis 7 4 5 5 - 4 - 1 - - 

Krimpen aan den IJssel - - - 1 - 1 - - - - 

Lansingerland 1 - - 1 - 1 - - - - 

Maassluis 1 2 4 3 - 3 - - - - 

Nissewaard 7 11 7 7 - 6 - - 1 - 

Ridderkerk 3 2 - 2 - 1 - 1 - - 

Rotterdam 55 51 50 59 3 35 4 11 6 - 

Rozenburg 8 9 5 7 - 5 2 - - - 

Schiedam 5 5 7 4 - 4 - - - - 

Vlaardingen 8 10 7 6 2 3 - 1 - - 

Westvoorne 1 1 1 - - - - - - - 

Overige gemeenten 
(11) 

10 14 10 11 

- 6 1 2 2 - 

Totaal ZW 269 272 245 256 29 146 17 43 20 1 

BR (niet vanuit ZW) 28 29 25 26 11 14 - 1   

Totaal jongeren in zorg 297 301 270 282 30 160 17 44   
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Doelgroepomschrijving 

 
Hieronder volgt een omschrijving van de doelgroep die in 2015 geplaatst is in de JeugdzorgPlus. Deze omschrijving 
wordt vergeleken met de voorgaande jaren.  
 

De verdeling van geslacht percentueel weergegeven: 
 

 
 
 

Kernproblematiek bij plaatsing. Het percentage jongeren dat met deze kernproblematiek wordt 
aangemeld. Het is mogelijk dat een jongere met 2 van onderstaande categoriën wordt 
aangemeld:: 
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De leeftijdsverdeling van de jongeren bij plaatsing: 
 

 
 

De leeftijdsverdeling van de jongeren bij uitstroom (afschaling): 
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De doorlooptijdverdeling berekend in aantal dagen JeugdzorgPlus: 

 

 
 
De vervolgplaatsing bij uitstroom:  
 

 
 
 

 
  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

< 3 mnd 3 tot 6 mnd 6 tot 12 mnd 12 tot 18 mnd > 18 mnd

30%

24%

33%

9%

3%

27%

23%

35%

12%

3%

25%
25%

36%

12%

2%

Doorlooptijd afgeronde trajecten

2013 2014 2015

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

6%
10%

22% 15%

12%

0%
5%

24%

7%

Vervolgplaatsing bij uitstroom

2013 2014 2015



Jaarverslag 2015 Jeugdbescherming west 

75 

 Jeugdbescherming west 

 
Analyse 

Aanmeldingen: 
In 2015 zijn er in totaal 463 jongeren aangemeld voor JeugdzorgPlus (Jz+). In 2014 zijn er 592 jongeren aangemeld 
voor Jz+.  
 
Het verloop van het aantal aanmeldingen in het jaar 2015 lijkt stabieler te verlopen t.o.v. voorgaande jaren. Het 
aanmeldaantal is voor het grootste gedeelte lager dan de voorgaande jaren. Als we naar het verloop van 2013 en 
2014 kijken, zien we een licht dalende lijn. In 2015 is er geen sprake meer van een dalende lijn. Het meest 
opmerkelijke aan het verloop van het aantal aanmeldingen is te zien in het laatste kwartaal. In de maand oktober 
zien we een laag aantal aanmeldingen. In november zien we een enorme stijging die zich voortzet in december. In 
december 2015 komen we op een hoger aantal uit dan de jaren ervoor. PCZW heeft in eerdere rapportages een 
stijging in het aantal aanmeldingen voorspeld. Het is nog te vroeg om te zeggen of deze stijging zich in 2016 gaat 
voortzetten. Wat er wel gezegd kan worden is dat het aantal aanmelding niet verder daalt.  
 
In juni 2014 heeft er een wijziging plaatsgevonden in het TLS. De fusie van Horizon Jeugdzorg en Avenier is 
verwerkt waardoor nu alle locaties van Horizon onder aanmeldmogelijkheid Horizon vallen, met uitzondering van 
de Landelijke Specialisaties; Zikos en Bergse Bos 12-. Sinds juni 2015 geldt dit ook voor Schakenbosch na de 
integratie van het JJC. Door deze veranderingen zullen de verschuivingen niet langer geteld worden als 
‘overplaatsingen’. Dit verklaart deels de daling in het aantal aanmeldingen. 
 
In de verdeling van het soort aanmeldingen zien we dat het grootste gedeelte (63%) een aanmelding is voor een 
eerste plaatsing. Het percentage overplaatsingen en hernieuwde (na ontrekking) aanmeldingen daalt t.o.v. van 
andere jaren. Het is een positieve ontwikkeling dat jongeren minder van plek wisselen en minder vaak 
teruggeplaatst worden omdat een doorplaatsing in het open kader mislukt is.   
 
Plaatsingen:  
In 2015 zijn er totaal 440 jongeren geplaatst in de JeugdzorgPlus. In 2014 was dit aantal 533. Zoals hierboven 
beschreven, is dit getal deels lager door de daling van het aantal overplaatsingen door de integratie van Avenier 
en Horizon/ JJC en Schakenbosch.  
 
De verdeling per regio is niet veel anders dan voorgaande jaren. Regio Rotterdam-Rijnmond is de grootste 
afnemer van ZW. Haar aandeel is gestegen van 43% naar 50 %. Het aandeel van Haaglanden is gelijk gebleven. In 
de transitie zijn er een aantal gemeentes die voorheen bij het gebied Zuid-Holland behoorde en nu tot Rotterdam-
Rijnmond.  
 
Het overgrote deel van de jongeren die geplaatst worden hebben (alleen) een ondertoezichtstelling (46%). Dit is 
een lager percentage dan in 2014 (54%) Sinds de transitie is het percentage van het aantal jongeren dat geplaatst 
wordt vanuit het vrijwillig kader hoger dan voorgaande jaren. In 2015 is dit gemiddeld 19%.  
 
Het is opvallend dat het aantal urgente plaatsingen stijgt. In 2015 is dit duidelijk het grootste gedeelte (63%). Deze 
urgentie zien we ook terug in de duidelijke toename van het aantal plaatsingen met  een VOTS.  In het eerste 
kwartaal is dit 10% van de plaatsingen, in het laatste kwartaal is dit percentage gestegen naar 19%. 
Het aantal plaatsingen buiten kantoortijden was is 2014 nog 74. In 2015 zijn er 120 plaatsingen buiten 
kantoortijden gerealiseerd. Deze 3 factoren geven aan dat er in 2015 veel geplaatst is vanuit een crisis en/of 
escalatie.   
 
Als we naar het verloop van het aantal plaatsingen kijken in de andere zorggebieden, zien we bij alle gebieden een 
licht stijgende lijn. We kunnen daarbij opmerken dat in meerdere zorggebieden de sterkste stijging in het laatste 
kwartaal van 2015 te zien is.  
 
 
Jongeren in zorg: 
Op peildatum 1-1-2016 verblijven er in totaal 256 jongeren vanuit de regio ZW in de Jz+. Van deze 256 jongeren 
zijn er 20 geplaatst binnen een landelijke specialisatie. Er zijn dus 236 plekken ‘reguliere’ Jz+ bezet.  
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Doelgroepomschrijving: 
Om een beter beeld te krijgen op de jongeren die geplaatst worden in de JZ+ zijn een aantal variabelen vergeleken 
met de voorgaande jaren.  
 
We zien dat de verhouding tussen jongens en meisjes constant is waarbij er steeds iets meer jongens dan meisjes 
geplaatst worden.  
 
Als we kijken naar de kernproblematiek bij plaatsing zien we dat steeds een groter percentage van de jongeren 
agressieproblematiek heeft. Wat verder opvalt is de duidelijke stijging in aanmeldingen met ‘specifieke’ 
problematiek. Het gaat hier om jongeren die geplaatst worden in de Jz+ om specifieke, individuele problematiek 
waarbij zorg-op-maat geboden moet worden met een hoge intensiteit. Een voorbeeld is (ernstige) psychiatrische 
problematiek of dermate afwijkend gedrag dat er geen passende setting beschikbaar is in het open kader. Om 
verder uit te splitsen wat de kenmerken zijn van deze groep is nader onderzoek nodig. Echter kunnen we 
concluderen dat er van de zorgaanbieders in het gesloten kader steeds vaker een zorgpakket–op-maat wordt 
gevraagd dat aansluit bij de individuele jongere.  
 
De leeftijd bij instroom blijft de afgelopen jaren ongeveer gelijk. Er is te zien dat de leeftijd bij uitstroom 
gemiddeld lager wordt. Dit is te zien aan het feit dat het percentage dat in de leeftijdcategorie 12 tot 14 én 14 tot 
16 stijgt. Daarbij is het percentage jongeren die uitstroomt in de leeftijdscategorie 16 tot 18 jaar duidelijk lager.  
Als de leeftijd bij instroom gelijk blijft en de leeftijd bij uitstroom verlaagd, indiceert dat een verkorting van het 
behandeltraject. Als we kijken naar het staafdiagram van de doorlooptijd van de afgeronde trajecten, zien we dat 
de grootste groep een behandeltraject heeft van tussen de 6 en 12 maanden. Slechts 14% van de trajecten duren 
langer dan een jaar. We zien dat deze 14 % (en in het bijzonder de 2% die langer verblijft dan 18 maanden) een 
complexe groep is die heel moeizaam doorstroomt naar een open voorziening. Dit gaat veelal om jongeren die 
langdurig behandeling nodig hebben van een hoge intensiviteit, vaak in combinatie met gedragsproblemen die 
binnen een open setting tot een veiligheidsrisico leiden. Het is een uitdaging om ook voor deze groep een passend 
antwoord te vinden.  
 
Als we kijken waar de jongeren ná het gesloten deel van hun behandeltraject naar toe gaan, valt op dat het 
percentage dat thuis geplaatst wordt danwel in het netwerk een plek krijgt, groeit. Het totale percentage van de 
gesloten trajecten die afgerond zijn in 2015 is (24 + 5 %=) 29%.  We zien dat het aantal overplaatsingen naar een 
andere voorziening voor Jz+ heel sterk daalt. Er zijn minder jongeren die weglopen en worden uitgeschreven 
omdat ze niet binnen de gestelde termijn van 2 weken kunnen worden teruggeplaatst.  
 
Bij 7 % van de jongeren wordt een traject beëindigd omdat er wél een verlenging van de machtiging is 
aangevraagd, maar de kinderrechter daar niet mee instemt.  
 
Conclusie: 
In 2015 zien we een lager aantal jongeren die geplaatst worden in de Jz+ t.o.v. voorgaande jaren. In het laatste 
kwartaal zien we een duidelijke stijging die landelijk terug te zien is.  Jongeren in ZW verblijven korter in de Jz+ en 
een terugplaatsing is minder vaak noodzakelijk. We zien dat er vaak vanuit crisis of een escalatie geplaatst wordt. 
De problematiek van de jongeren kenmerkt zich in stijgende mate door agressie en steeds vaker is er specifieke 
problematiek waarbij de zorgaanbieder gevraagd wordt de behandeling op maat vorm te geven. In 2015 kan 29% 
van de jongeren aansluitend aan de gesloten plaatsing naar huis of geplaatst worden in het netwerk.  
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Inleiding  
  

Sinds de transitie per 1-1-2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor vrijwel alle 

vormen van jeugdhulp. In Holland-Rijnland wordt sindsdien de toegang naast door 

(huis)artsen gevormd door 24 Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) die werken volgens de 

aanpak 1G1P. In de praktijk bleek dat er bij professionals van de JGT’s, maar ook 

van gemeenten, jeugdhulpaanbieders  en Gecertificeerde Instellingen (GI’s)  nog veel 

vragen en onduidelijkheden waren met betrekking tot jeugdhulpaanbod, procedures, 

bevoegdheden en beleid.  

De TWO (Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland-Rijnland) 

heeft in februari/maart 2015 het initiatief genomen te starten met een Expertteam.  

Het Expertteam is een platform dat verwijzers en aanbieders ondersteunt in het 

matchen van vraag en aanbod en de weg kan wijzen in al dan niet aanwezige 

werkprocessen en procedures.  

De eerste bijeenkomst van het expertteam is geweest op 2 maart 2015. In 2015 is 

het overleg 22 keer bij elkaar geweest.  

  

1. Het Expertteam Holland-Rijnland  
  

1.1.Opdracht  
  
Het Expertteam is opgericht/ingericht om steun, advies en consult te bieden bij 

vragen en onduidelijkheden op het gebied van procedures en beleid rond de 

volgende gebieden:  

instemming voor doorverwijzing naar niet-gecontracteerden, toeleiding tussen 

jeugdhulpaanbieders onderling, plaatsingsproblemen (wachtlijsten), verwijzing door 

huisartsen en onduidelijkheden omtrent de afbakening tussen de Jeugdwet en de 

WMO / WLZ / ZVW.   

  

Alle aanvragen voor inzet van niet-gecontracteerde zorg worden gedaan bij TWO. 

Ook overige vragen komen in eerste instantie bij TWO terecht. TWO beslist of de 

casus wordt voorgelegd aan het Expertteam, dat een adviserende functie heeft. In de 

praktijk wordt het overgrote deel van de aanvragen besproken in het overleg.  

Nadrukkelijk behoort het tot de taak van het team te toetsen of voorstellen voor 

plaatsing bij een niet-gecontracteerde aanbieder (al dan niet buitenregionaal) past 

binnen de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente (is de vraag bij het juiste 

loket terechtgekomen)  maar ook of de vraag alsnog kan worden beantwoord door 

een regionale, gecontracteerde aanbieder.   

  

Daarnaast kan het team (al dan niet op basis van signalen) initiatieven nemen 

om werkwijzen op het gebied van toeleiding specialistische zorg te ontwerpen, te 

vernieuwen, te stroomlijnen of eenvoudiger te maken. Het expertteam kan 

verder alle voorkomende transitie- of transformatievragen en –signalen 

bespreken en hierin adviseren, zoals bijvoorbeeld de 18+-problematiek.  

Het expertteam moet daarbij waar mogelijk in gezamenlijkheid initiatieven nemen 

om te komen tot een voldoende passend regionaal hulpaanbod.  

  

Het Expertteam is geen diagnostisch team. Voor een meer inhoudelijke bespreking 

van complexe casuïstiek wordt verwezen naar het Trajectzorgberaad dat regionaal 

zeswekelijks wordt georganiseerd vanuit Jeugdbescherming West (zie bijlage 2). Dit 

beraad is in de plaats gekomen van het destijds ingerichte “ moeilijk plaatsbare 

overleg” . Voor casussen die zich vaak op het snijvlak van gedragsproblemen, 
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verslaving, psychiatrie en een verstandelijke beperking bevinden wordt in 

gezamenlijkheid door jeugdhulpaanbieders uit alle sectoren een oplossing gezocht. 

Waar mogelijk en zinvol kan in de nabije toekomst worden besloten deze overleggen 

dichter tegen elkaar aan te organiseren.  

  

Gaat het om zorg, dan blijft hiervoor de verwijzer of aanbieder zelf verantwoordelijk 

(op basis van advies van het expertteam) en gaat het om financiële middelen 

(betrekken van niet-gecontracteerde zorg) dan blijft de TWO verantwoordelijk (op 

basis van advies van het expertteam). Gemeenten blijven hun vragen over 

contracteringen en beleid stellen aan het TWO maar individuele probleemcasussen 

kunnen worden voorgelegd aan het expertteam.  

  

1.2 Werkwijze  en bemensing  
  

In het expertteam is deskundigheid verenigd op het gebied van de vraag, het 

aanbod, de contractering, de financiën, de structuur van HR en van de sociale kaart. 

Vertegenwoordigd zijn deelnemers uit de sfeer van Jeugd- en Opvoedhulp, GGZ, 

LVB, JGT, TWO en GI.  

Sinds het laatste kwartaal neemt ook een vertegenwoordiging vanuit het onderwijs 

en vanuit de vrijgevestigde aanbieders deel. Dit maakt het mogelijk een 

weloverwogen beslissing te nemen vanuit diverse invalshoeken. Het 

voorzitterschap/gespreksleiderschap rouleert. Het team komt vooralsnog  

tweewekelijks bij elkaar.  In een latere fase kan voor een andere frequentie worden 

gekozen.   

De bijeenkomsten zijn gefaciliteerd vanuit TWO, Schuttersveld 9  in Leiden. Het 

secretariaat is ondergebracht bij de functie zorgbemiddelaar bij Jeugdbescherming 

West.   

Het Expertteam wordt m.b.t. de afhandeling van de offertes administratief 

ondersteund vanuit Servicepunt71.  

  

Het expertteam heeft geen direct contact met cliënten maar richt zich op 

ondersteuning van professionals. Het expertteam heeft geen 

beslissingsbevoegdheden maar voor de TWO zullen adviezen zwaarwegend zijn.  

  

1.3 Procedure  
  

• Inbreng vindt plaats via het format toeleiding specialistische jeugdhulp 

Holland-Rijnland, zie bijlage 1.  

• De professional overlegt evt. vooraf intern met de contactpersoon van zijn 

organisatie binnen het expertteam  

• Het format toeleiding wordt gestuurd aan: jeugdhulp@hollandrijnland.nl  

• In het overleg wordt tot een advies gekomen en besloten wie de casus verder 

volgt cq. terugkoppelt aan de aanvrager. De bespreking wordt vastgelegd in een 

verslag.  

• Het overleg blijft indien nodig de casus volgen totdat de juiste zorg 

georganiseerd is.  

• De aanvrager ontvangt via servicepunt 71 een pakketje met formulieren en 

een toelichting hoe de financiering verder geregeld wordt .  

• Servicepunt71 verzorgt de financiële afhandeling van de offerte.  

  

De procedures rond toeleiding staan beschreven in het Memo toeleiding 

specialistische hulp en niet-gecontracteerde aanbieders.   
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2 Analyse van de aanvragen  
  

De behandelde casussen worden door het servicepunt71 bijgehouden in een 

overzicht. In het overzicht wordt de casus gevolgd vanaf de inbreng tot en met de 

afhandeling van de offerte en de verklaring van instemming. Voor een beschrijving 

van het werkproces zie bijlage 3.  

In 2015 zijn 135 aanvragen behandeld. In de overleggen zijn 122 aanvragen 

besproken, 11 casussen zijn rechtstreeks door TWO afgehandeld.   

2.1 Aard van de aanvragen  
  

De 135 vragen die zijn ingediend zijn onderverdeeld in 93 aanvragen voor niet-

gecontracteerde zorg, 8 aanvragen voor verlengde jeugdhulp en 34 overige vragen 

op het gebied van toeleiding, contractering, tarieven, inzet PGB, woonplaatsbeginsel, 

vervolg op de huidige (crisis)plek en alternatief aanbod bij wachtlijstproblematiek.   

  

 

  

  

2.2 Beslissing  
  

Van de  93 aanvragen voor niet-gecontracteerde zorg zijn er 59 toegewezen, 30 

aanvragen zijn afgewezen, in 19 gevallen was er toch passend gecontracteerd 

aanbod. De overige 11 vielen onder de regeling PGB, WLZ , ZVW, passend onderwijs 

of zorgcontinuïteit. 3 zaken zijn nog in behandeling. Bijna tweederde van de 

aanvragen niet-gecontracteerde zorg wordt dus gehonoreerd.  

  

Er zijn verschillende redenen voor toewijzing niet-gecontracteerde zorg. Het kan 

gaan om voortgezet verblijf in een andere regio, netwerkpleegzorg , een 

overbrugging tot inzet WMO of verlenging van reeds lopende zorg, bijvoorbeeld na 

een verhuizing naar onze regio. Daarnaast om ambulante of klinische zeer 

specialistische zorg bij complexe psychiatrische problematiek of specialistische zorg 

op het gebied van onderwijs die (nog) niet in de regio voorhanden is. Bij enkele 

cliënten woonachtig aan de rand van de regio is  de afstand woonplaats – 

jeugdhulpaanbieder reden geweest voor buitenregionale verwijzing. Een enkele keer 
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25 %   

Aard van de aanvragen 
  

Niet-gecontracteerde zorg 

Verlengde jeugdhulp 

Overige adviesvraag 
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spelen eerdere ervaringen met een jeugdhulpaanbieder een rol bij de keuze voor een 

niet-gecontracteerde aanbieder.  

  

Bij de gehonoreerde aanvragen kan gedacht worden aan jeugdhulp van de volgende 

jeugdhulpaanbieders: de Banjaard en de Jutters te Den Haag, De Viersprong te 

Amsterdam, Jarabee te Hengelo, HSK te Utrecht, Youke  te  

Zeist, Kinder- en Jeugd Traumacentrum Haarlem, Trivium Lindenhof te  

Dordrecht, Feniks Talent te Utrecht, Yuvent te Middelburg, Lijn 5 en Stichting  

RIWIS te Apeldoorn, ,  ASVZ, De Haardstee te Leiden en Anton Constandse te  

Den Haag. In enkele  gevallen is toestemming verleend voor het verstrekken van 

extra budget bij gecontracteerde aanbieders waarvan het budget richting het einde 

van het jaar was uitgeput (de Waag, de Hoenderloogroep).  

  

Daar waar er meerdere aanvragen waren voor dezelfde niet-gecontracteerde 

jeugdhulpaanbieder is vanuit het Expertteam initiatief genomen om met de 

aanbieders in de regio in gesprek te gaan over het ontwikkelen van passend aanbod. 

Met betrekking tot de doelgroep van de Banjaard is een project gestart voor het 

opzetten van een (dag)klinische voorziening voor kinderen met een licht 

verstandelijke beperking en psychiatrische klachten. Dit is een project waarin Ipse de 

Bruggen, Rivierduinen en Curium samenwerken. Doel is om medio 2016 de eerste 

kinderen  te gaan opnemen.   

Herhaaldelijk wordt vanuit de regio een aanvraag voor plaatsing bij Yes We Can 

Clinics gedaan. Holland-Rijnland heeft YWCC niet gecontracteerd vanwege de hoge 

kosten van dit kortdurende traject, waarbij het beklijven van het resultaat vaak niet 

gegarandeerd is.  De vraag is steeds neergelegd bij het Trajectzorgberaad van 

waaruit vervolgens een aanbod is gedaan.  Een terugkerende vraag vanuit het 

onderwijs (thuiszitters met hoogbegaafdheid en/of autisme) is neergelegd bij het 

samenwerkingsverband Passend onderwijs.   

Op deze wijze ontstaat een steeds dekkender hulpaanbod voor de vragen uit de 

regio.   

2.3 Herkomst aanvragen  
  

Jeugd- en gezinsteam   76  

Gecertificeerde instelling  39  

Jeugdhulpaanbieder   15  

Gemeente       2  

Overig (ziekenhuis)    3  

Totaal       135  
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De aanvragers zijn dus voor meer dan de helft de Jeugd- en gezinsteams en bijna 

een derde de gecertificeerde instellingen, op 2 aanvragen vanuit de WSG na allen 

van Jeugdbescherming west. Daarnaast werden vragen gesteld vanuit de 

jeugdhulpaanbieders en de gemeenten.   

2.4 Financiële verantwoording  
  

Toestemming 2015 niet-

gecontracteerd  

Begroting   

2015  

Begroting   

2016   

  

€ 763.674  

  

  

€ 574.604  

  

  

€ 189.070  

  

  

In 2015 is een totale toestemming gegeven van € 763.674 aan nietgecontracteerde 

aanbieders. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal afgehandelde aanvragen niet-

gecontracteerde zorg, aangevraagd in 2015 waarvoor een Verklaring van instemming 

is afgegeven naar de jeugdhulpaanbieder. De schriftelijke Verklaring van instemming 

door de TWO geldt als rechtmatige grondslag voor de financiering van de hulp door 

de nietgecontracteerde aanbieder.   

  

De totale toestemming is uitgesplitst in Begroting 2015 en 2016. De begroting 2015 

(€ 574.604) geeft weer welke zorg er werkelijk in 2015 is geleverd. Wanneer de zorg 

doorloopt in 2016 wordt dit aangegeven in de begroting 2016 (€ 189.070).   

  

Op dit moment zijn er nog een aantal offertes die moeten worden beoordeeld door de 

TWO dan wel offertes die nog worden verwacht. Deze aanvragen zijn nog niet 

definitief en worden  dus ook niet meegenomen in deze rapportage.  

  

3. Overige resultaten  
  

Het afgelopen jaar heeft het expertteam zich intensief beziggehouden met de 

ontwikkeling en implementatie van nieuwe werkwijzen die aansluiten bij de opdracht 

vanuit de Jeugdwet en de invulling hiervan in Holland-Rijnland. Dit heeft met 

ondersteuning van het Servicepunt71 geleid tot het opstellen van de volgende 

documenten en formulieren:  

  

% 56   29 %   

11 %   
2 %   2 %   

Herkomst aanvragen 
  

Jeugd- en gezinsteam 

Gecertificeerde instelling 

Jeugdhulpaanbieder 

Gemeente 

Overig (ziekenhuis) 
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• Memo Werkwijze Expertteam Jeugdhulp Holland-Rijnland  

• Memo Toeleiding en niet-gecontracteerden  

• Stroomschema Toeleiding specialistische hulp en niet-gecontracteerde 

aanbieders  

• Werkwijze voortzetting Jeugdhulp  

• Flyer Expertteam en Trajectzorgberaad  

• Overzicht deelnemers en werkafspraken  

• Format Aanvraag toeleiding specialistische jeugdhulp  

• Format aanvraag voortzetting specialistische jeugdhulp  

• Standaardmail Verzoek om offerte uitvraag  

• Formulier offerte uitvraag buitenregionale zorg  

• Productcode- en tarievenlijst Holland-Rijnland 2015  

• Instructie voor beveiligd aanleveren offerte  

• Brief Verklaring van instemming  

• Offerte uitvraag – buitenregionale zorg   

• Facturatievoorschriften Servicepunt71  

• Format factuurspecificatie jeugdhulp  

• Invulinstructie voor factuurspecificatie jeugdhulp Holland-Rijnland   

• Instructie voor het beveiligde verzending factuurspecificatie  

  

Overige punten die in het expertteam aan de orde zijn geweest:  

1. Afbakening route niet-gecontracteerde zorg en inzet PGB: In welke 

gevallen kan een PGB een alternatief zijn voor inzet niet gecontracteerde 

zorg.  

2. Verschillen tussen aanbieders mbt. ouderbijdrage:  

Jeugdhulpaanbieders gaan verschillend om met het vragen van een eigen 

bijdrage aan ouders tbv. Zak- en kleedgeld, reisgeld, verstrekkingen, uitjes 

etc.  

3. Invulling functie zorgbemiddelaar: inventarisatie van draagvlak voor de 

functie in de regio.  

4. Samenwerking JGT-specialistische aanbieders: afstemming over 

verwachtingen en verhelderen van verantwoordelijkheden.  

5. Consequenties / knelpunten bij 18 jaar cq. inzet verlengde jeugdhulp:  

welke richtlijnen zijn er, wat zijn wenselijke procedures.  

6. Aansluiting Jeugdwet, WMO, WLZ en ZVW: hoe verhouden deze wetten 

zich tot elkaar, waar ontstaan knelpunten, wat betekent dit voor de 

aanbieders  

7. Afspraken rond risicotaxatie tussen JGT en jeugdhulpaanbieder: 

Verantwoordelijkheden, verwachtingen en instrumenten.  

8. De kwaliteit van de aanmeldingen: wat wordt verwacht, hoe werkt de 

toeleiding in de praktijk  

9. Consequenties omzetten PGB in Zorg in Natura: onvoorziene effecten 

voor de lokale en centrale budgetten.  

10. Tendensen vanuit de kwartaalrapportage TWO.  
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4. Evaluatie van het overleg  
  

In oktober is door de leden van het Expertteam een evaluatie gedaan van het eerste 

halfjaar.  

Punten die uit de evaluatie naar voren kwamen zijn:  

  

• Het expertteam voldoet aan een behoefte en heeft meerwaarde in het kader 

van afstemming en samenwerking. Door tweewekelijks bij elkaar te komen is een 

netwerk ontstaan waardoor de lijnen kort zijn en vragen snel op de juiste plek 

terechtkomen.  

• De ervaringen uit het veld zijn over het algemeen  positief. Doordat het lang 

geduurd heeft voor de memo en het formulier definitief waren vastgesteld is er 

lang onduidelijkheid geweest over de procedures.   

• De werkbelasting van 2 uur per 2 weken wordt ervaren als een behoorlijke 

investering. Tweewekelijks vergaderen zorgt wel voor goede doorstroom van de 

zaken. Mogelijk kan de frequentie naar eens per 3 weken.  

• Het scheiden van een zakelijke en een inhoudelijke bespreking van een casus  

is soms  lastig. Onze insteek is zakelijk, in het Trajectzorgberaad wordt 

inhoudelijk dieper op een casus ingegaan. Dit betekent dat we moeten kunnen 

vertrouwen op de deskundigheid van de aanvragers, waarbij de aanvraag 

voldoende informatie moet geven.   

• Een groot deel van de doorverwijzingen specialistische  jeugdhulp komt van 

een (huis)arts. De route niet-gecontracteerde zorg voor huisartsen is 

onvoldoende bekend. De tekst in de memo behoeft aanpassing.  

• De ondersteuning vanuit het Servicepunt71 wordt als positief ervaren.  

• De regio is tevreden over het uniforme toeleidingsformulier. De manier van 

invullen verschilt erg, variërend van te summier tot zeer uitgebreid.  

  

5. Vooruitblik 2016  
  

Op dit moment kan worden vastgesteld dat een aantal procedures cq. werkprocessen  

nog niet verder zijn uitgewerkt. Gedacht kan worden aan:  

   

- Vastleggen procedure bij crisisplaatsingen  

- Vastleggen procedure bij niet-gecontracteerde  jeugdhulp opgelegd door de 

kinderrechter  

- Vastleggen procedure verlengde jeugdhulp bij niet-gecontracteerde aanbieder  

- Vastleggen procedure bij bezwaar   

- Vastleggen procedure rond vervoer  

- Vastleggen procedure omzetten PGB in ZIN  

- Afbakening onderwijs – zorg  

- Afbakening met overige wetgeving. Het signaleren van knelpunten van 

(verlengde) jeugdzorg in aansluiting op de lokaal georganiseerde WMO cq de 

WLZ.  

    

 

 

6. Ambities  
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Het Expertteam zal zich in 2016 verder ontwikkelen. Voor de komende periode  wil 

het overleg zich richten op:  

  

• Terugbrengen van het aantal afwijzingen door betere communicatie.  

• Nadere afstemming met het Trajectzorgberaad.   

• Nadere afstemming met de expertgroep PGB  

• Inzicht in verwijzingen in het kader van het Landelijk Transitie 

Arrangement (LTA)  

• Registratie van datum start en einde niet-gecontracteerde zorg  

• Toewerken naar duidelijkheid over de positionering van het Expertteam 

in de toekomst.   
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Bijlage 1  

  

FORMAT TOELEIDING SPECIALISTISCHE JEUGDHULP  

  

Bij dit format is bijgesloten de  ‘Memo Toeleiding specialistische hulp en 

nietgecontracteerde aanbieders’ en het ‘Stroomschema’s_Toeleiding specialistische 

hulp en niet-gecontracteerde aanbieders’. Deze informatie voorziet u van belangrijke 

aanvullende gegevens. Gelieve dit goed door te lezen voorafgaand aan de aanvraag.   

  

DIT FORMAT WORDT GEBRUIKT VOOR  (aankruisen wat van toepassing is)  

o Toeleiding naar gecontracteerde jeugdhulp o Inbrengen van een 

casus bij het expertteam (NB anoniem invullen) o Verzoek verwijzing 

niet-gecontracteerde aanbieder o Specifieke vraag aan expertteam, te 

weten:  

  

GEGEVENS    

AANVRAGER/VERWIJZER  

Verwijzende / aanvragende instantie   

(dit kan zijn: Jeugd- en Gezinsteam, 

Gecertificeerde Instelling, 

gecontracteerde jeugdaanbieder)  

  

Contactpersoon      

(mobiele) telefoonnummer    

E-mail    

Datum van verwijzing    

In geval verwijzer geen JGT, is er een 

betrokken JGT? Zo ja, graag naam 

contactpersoon en welk JGT 

aangeven.  

  

GEGEVENS CLIËNT (NB: anoniem invullen bij inbrengen van een casus bij het expertteam)  

Naam cliënt    

Geboortedatum cliënt    

Geslacht  Man / vrouw  

BSN-nummer cliënt    

Woonadres cliënt    

Is er sprake van een maatregel, zo ja 

welke?   

(jeugdreclassering, voogdij, 

gezinsvoogdij)  

Door wie uitgevoerd:  

  

Naam    

Telefoonnummer    

E-mail    

Waar zit cliënt op school/dagbesteding 

en eventuele bijzonderheden  

  

  

Bij jeugdige >12 jaar: akkoord met    
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aanmelding? Ja of nee?   

NAAM OUDER / OPVOEDER (1)    

Geslacht  man / vrouw  

Geboortedatum    

Is ouder gezagdragend?    

Straat & huisnummer    

Postcode & plaats    

Telefoonnummer    

E-mailadres    

Akkoord met aanmelding? ja of nee?    

NAAM OUDER / OPVOEDER (2)    

Geslacht  man / vrouw  

Geboortedatum    

Is ouder gezagdragend    

Straat & huisnummer    

Postcode & plaats    

Telefoonnummer    

E-mailadres    

Akkoord met aanmelding? ja of nee?    

OVERIG    

Korte omschrijving voorgeschiedenis 

en samenstelling gezin  

  

  

Korte omschrijving eerdere hulp en 

eventuele huidige hulp  

  

  

Reden verwijzing / hulpvragen    

  

Bijzonderheden  

(waaronder diagnostische gegevens, 

bijzondere gezinsomstandigheden, 

etc.)  

  

  

  

  

De verwijzing betreft (aankruisen wat van toepassing is): o De volgende 

gecontracteerde aanbieder Jeugdhulp Holland-Rijnland o De volgende niet-

gecontracteerde aanbieder Jeugdhulp Holland-Rijnland Naam:  

E-mail:  

Handtekening contactpersoon 

verwijzer  

(indien verwijzing gecontracteerde 

jeugdhulp)  

  

Bijgevoegde bijlagen  

Van eerdere/huidige hulp, gezinsplan, 

diagnostische rapportage, etc.  

-  

-  

-  
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Bijlage 2  

  

Trajectzorgberaad   
Het Trajectzorgberaad is een platform dat zich richt op het tot stand brengen van een 

passend aanbod specialistische zorg bij complexe casuïstiek, als ook op 

plaatsingsproblemen ivm. wachtlijsten.  De zaken die worden ingebracht bevinden 

zich vaak op het snijvlak van forse gedragsproblematiek, verstandelijke beperking en 

psychiatrie.  Dan is maatwerk nodig, vaak met trajectafspraken met betrekking tot 

overbruggingszorg en samenwerking tussen instellingen. Ook kan er sprake zijn van 

een (stagnerend) behandeltraject van gesloten naar open jeugdzorg. Daarnaast vindt 

uitwisseling plaats van informatie over interne ontwikkelingen.   

  

Frequentie: eens per 6 weken bij JBW  te Leiden.  

  

Deelnemers:   

Het overleg bestaat uit opnamecoördinatoren van Horizon, Cardea, Stek,  

Schakenbosch, Ipse de Bruggen, de Hoenderloogroep, CuriumLUMC, Centrum  

Kristal, sHeerenloo, Prodeba, de Brijder en zorgbemiddelaars  

Jeugdbescherming west (voorzitter) en een gedragswetenschapper.   

  

Hoe kan ik een casus inbrengen?  

• Voor inbreng wordt een format gebruikt. Inbreng kan anoniem, dan alleen 

initialen en geboortejaar vermelden.  

• Er moet een helder overzicht zijn van de problematiek, de hulpvraag, 

diagnostische gegevens met IQ-onderzoek, welke hulpverlening er tot op heden 

ingezet is, wat de resultaten zijn en eventueel afwijzingen van zorgaanbieders.  

• Zaken kunnen worden ingebracht door de Jeugd- en Gezinsteams, de 

jeugdhulpaanbieders en G.I.’s (JBwest, WSG, SGJ, AJL).   

• De aanmelder wordt uitdrukkelijk uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens de 

bespreking of in ieder geval bereikbaar te zijn. Het overleg blijft de casus volgen 

totdat de juiste zorg georganiseerd is.  

• Aanmelding via de secretaris, Ellen Bellaart  

e.bellaart@jeugdbeschermingwest.nl / e.bellaart@jgthollandrijnland.nl  M  

 06-31924624.    
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Bijlage 3  

  

ROUTING Toeleiding Niet-gecontracteerde zorg  

  

STAPPEN  WIE   ACTIE  

0  HR/SP71   Uitgangspunt is dat alle disciplines (HR, SP71, JGT’s, GI’s, 

expertteam, zorgaanbieders) op de hoogte  zijn van de 

werkwijze en in bezit zijn van alle documenten en formulieren*.  

 Werkwijze is 1 september toegestuurd naar verschillende 

disciplines.  

 Deze werkwijze zal worden geëvalueerd in sept/okt 2015. Het 

is mogelijk dat n.a.v. deze evaluatie de werkwijze wordt 

aangepast.  

1  Aanvrager   Aanvraagformulier wordt toegestuurd aan 

HR(jeugdhulp@hollandrijnland.nl).  

2  HR   Aanvraagformulier wordt doorgestuurd naar de secretaris  

e.bellaart@jeugdbeschermingwest.nl  

3  HR   Aanvraag wordt direct positief beoordeeld, ga door naar stap 

5.   

 Aanvraag behoeft expertise van het expertteam, ga door naar 

stap 4.  

 Aanvraag wordt direct negatief beoordeeld, HR koppelt dit 

terug naar aanvrager.  

4  HR   Aanvraag wordt besproken in expertteam, overleg vindt twee 

wekelijks op maandag plaats. De aanvrager ontvangt binnen een 

week een terugkoppeling van het expertteam dat casus accoord is 

of  verder onderzoek nodig heeft.  

5  HR&SP71   Wanneer de aanvraag positief is bevonden -> Kenmerk  

(C100000xxxx) toewijzen aan aanvraag door SP71. HR/SP71 houdt 

informatie (Excel-overzicht) m.b.t de aanvraag + kenmerk bij voor 

eigen administratie en als input voor agenda van het expertteam.  

6  SP71   Pakket Verzoek om offerte uitvraag wordt verstuurd naar de 

aanvrager + uniek kenmerk (C100000xxxx). Hierin staan de 

vervolgstappen omschreven die de aanvrager dient door te lopen.  

7  Aanvrager   Aanvrager dient samen met de zorgaanbieder een offerte voor te 

bereiden.  

8  Zorgaanbieder  Offerte komt binnen via een beveiligde lijn bij HR 

(jeugdhulp@hollandrijnland.nl).  

9  SP71   Wanneer de offerte positief is beoordeeld, krijgt SP71 opdracht tot 

het maken van een ‘Verklaring van instemming’.  

10  SP71   Verklaring van instemming wordt verstuurd naar zorgaanbieder 

met eventueel een cc aan de verwijzer (vaak JGT) door SP71 met 

cc aan HR met daarbij de bijlagen.   

11  SP71   ‘Verklaring van instemming’ wordt geregistreerd door SP71 in Ezise 

en op de I:schijf.  

  

  

 


