
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Praktijkondersteuner Jeugd 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-19-078807 
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agendapunt:  14b 

portefeuillehouder:   Fred van Trigt 

behandelend ambtenaar:  Madeline Sanders  

e-mailadres:    M.Sanders@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

1. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 59.694,-- voor de pilot 
praktijkondersteuner Jeugd. 

2. Dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve sociaal domein. 

 

 

 

Inleiding  
 
 
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk voor 

de gehele keten jeugdhulp. Na de transitie is een periode van transformatie van start 
gegaan. Vragen daarbij zijn hoe kan jeugdhulp nog dichter bij en meer afgestemd op de 

jeugdige georganiseerd worden en hoe kan meer invloed uitgeoefend worden op de 
kosten van de jeugdhulp? 
De huisarts heeft een belangrijke plek in deze keten. Op grond van zijn of haar medische 
professionaliteit en beeld van de achterliggende gezinsproblematiek bij kind- en/of 
opvoedproblemen kan de huisarts doorverwijzen naar alle vormen van jeugdhulp. Van de 
ouders met kinderen die kampen met psychosociale en/of psychiatrische problemen, 
meldt ongeveer 60% zich bij de huisarts. De huisarts heeft dan ook een groot aandeel in 

het verwijzen richting specialistische jeugd GGZ. Tegelijkertijd blijkt het voor de 
huisartsen niet zo makkelijk om problematiek bij jeugdigen goed te onderkennen en 
gericht te verwijzen naar de meest geschikte jeugdhulp. De huisartsen geven aan hier 
onvoldoende mogelijkheden voor te hebben. Huisartsen verwijzen daardoor dan 
rechtstreeks naar specialistische zorg waar andere, niet specialistische hulp, wellicht op 
zijn plaats had kunnen zijn. 
 

Om een beeld te schetsen, uit de jaarrapportage jeugdhulp 2018 blijkt dat de huisartsen 
uit Hillegom 188 jeugdigen direct hebben verwezen naar GGZ-jeugdhulp, via het JGt 

waren dat 37 verwijzingen naar de GGZ-jeugdhulp.  
 

Huisartsen in Hillegom erkennen en herkennen deze situatie. Om die reden wordt nu 
voorgesteld een praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd) aan te stellen die in staat is om 

psychische problematiek van patiënten te signaleren en te diagnosticeren en kortdurend 
te begeleiden. De inzet van een POH jeugd kan bijdragen aan het inzetten van zo licht 
mogelijke passende hulp, aan het beter en sneller verwijzen naar de juiste hulpverlener 
en het terugdringen van het aantal doorverwijzingen naar specialistische hulp. Ook werkt 
de POH Jeugd samen met de partners die ook betrokken zijn bij jeugdigen en gezinnen 



 

 

zoals het CJG, jeugdhulp, onderwijs en specialistisch hulp. Op deze manier kan de 
jeugdhulp meer integraal aan de jeugdige worden aangeboden.  

 
 
 

 

 

Bestaand kader en context 

 
De gemeenteraad van Hillegom heeft in een motie gevraagd om lokale initiatieven te 
ontwikkelen die de instroom in de specialistische jeugdhulp omlaag brengen en daarmee 
ook de kosten. Dit initiatief is onderdeel van de plannen die in het voorjaar aan de raad 
gepresenteerd zijn. 

  

Beoogd effect  

Met de inzet van de POH jeugd streven wij een kwaliteitsverbetering na maar ook een 

besparing op de kosten van jeugdhulptrajecten. In het land hebben soortgelijke projecten 

gelopen waarvan al resultaten bekend zijn. Daar is te zien dat het aantal verwijzingen 

door de huisarts naar specialistische hulp afneemt. Daarnaast gaan de kosten van 

jeugdhulp omlaag. De afname van de kosten is daarbij veel groter dan de investering die 

met de inzet van de praktijkondersteuner wordt gedaan. Bovendien bevorderde de inzet 

van de POH Jeugd de samenwerking tussen huisarts en de (netwerk)partners uit de keten 

jeugd, zoals de professionals in het CJG. 

 

Argumenten 

 
1.1 De inzet van een POH Jeugd kan voorkomen dat onnodig naar specialistische hulp 
wordt doorverwezen. 

Het streven is om hulp zo licht mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk in te zetten. We 
willen geen specialistische hulp inzetten als dat niet nodig is. Een POH Jeugd heeft meer 
mogelijkheden om psychosociale hulpvragen aan te pakken dan de huisarts, die vaak 
direct  doorverwijst. Om een beeld te schetsen, uit de jaarrapportage jeugdhulp 2018 
blijkt dat de huisartsen uit Hillegom 188 jeugdigen direct hebben verwezen naar GGZ-
jeugdhulp, via het JGt waren dat 37 verwijzingen naar de GGZ-jeugdhulp.  

   

1.2 Door de inzet van een POH Jeugd neemt het aantal verwijzingen naar de 
specialistische GGZ af.  
Uit proefprojecten elders in het land blijkt dat de inzet van de POH Jeugd werkt als een 
zeef en het aantal verwijzingen naar specialistische GGZ afneemt. In de eerste evaluatie 
van de Jeugdwet wordt de inzet van een POH Jeugd daarom genoemd als een mogelijke 
interventie om het aantal verwijzingen naar specialistische GGZ te verminderen. De 
verwachting is dat met de inzet van een POH Jeugd, zo licht mogelijk passende hulp 

wordt ingezet, sneller en beter wordt verwezen en dat op termijn de kosten van de 
jeugdhulp omlaag zullen gaan.  
 
1.3 De inzet van een POH jeugd bevordert de samenwerking binnen de keten jeugd.  
De POH Jeugd werkt samen met de partners die betrokken zijn bij jeugdigen en gezinnen 
zoals het CJG, jeugdhulp, onderwijs en specialistisch hulp. Op deze manier kan de 

jeugdhulp meer integraal aan de jeugdige worden aangeboden.  
 
1.4 Het uitgangspunt is dat de POH Jeugd zichzelf op termijn kan terugverdienen. 

De verwachting is, dat de inzet van een POH Jeugd de kosten voor de gespecialiseerde 
jeugdhulp op termijn omlaag zal brengen. Dit project vraagt om een gemeentelijke 
bijdrage van € 59.694,--  maar de verwachting is, dat de uiteindelijke besparing op de 
jeugdhulp groter zal zijn. Daarnaast draagt de regio Holland Rijnland bij, zij heeft een 

beroep gedaan op het Transformatiefonds van het Rijk en heeft daar een bedrag uit 
toegekend gekregen voor het versterken van de toegang tot de jeugdhulp vanuit de 
huisartsen. Deze middelen worden naar rato over de regionale gemeenten verdeeld. 
Hillegom kan rekenen op een regionale bijdrage van in totaal € 16.506,-- voor de twee 
jaar dat de pilot loopt. 
 



 

 

2.1 De pilot betreft incidentele kosten die uit de bestemmingsreserve sociaal domein 
betaald kunnen worden.  

Dit past binnen de afspraken van de bestemmingsreserve. 
 

Kanttekeningen 

 1.1 Het is geen zekerheid dat het aantal verwijzingen naar de GGZ jeugdhulp ook 

daadwerkelijk gaan afnemen.  
Elders in het land zijn soortgelijke projecten gedaan, het is wel aannemelijk dat het aantal 
verwijzingen zal afnemen.  
 
1.2 Preventieve maatregelen zijn moeilijk meetbaar.  
Ook al neemt het aantal verwijzingen via de huisarts af dan hoeft dit nog niet te 

betekenen dat de kosten van jeugdhulp per saldo omlaag gaan.  
 
1.3 Het doorverwijzen van jeugdige patiënten naar het JGT door de huisarts was ook 
denkbaar.  
De belasting van het Jeugd- en Gezinsteam is echter zodanig hoog dat dit geen optie is. 
Bovendien zou daarmee een extra drempel worden opgeworpen omdat de jeugdige zich 

wederom, na een bezoek aan de huisarts, moet aanmelden voor een gesprek bij het 

Jeugd- en Gezinsteam. 
 
Financiële consequenties 

De totale kosten voor de pilot praktijkondersteuner Jeugd bedragen  
€ 76.200,-- . Dit bedrag wordt gefinancierd uit een bijdrage uit het regionale 
jeugdtransformatiefonds € 16.506,-- en voor een deel uit de reserve sociaal domein 
( € 59.694,--). De financiële consequenties worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage 
van 2019 en in de begroting van 2020-2023. De gevraagde bedragen voor 2019, 2020 en 
2021 staan hieronder weergegeven, er vanuit gaande dat de praktijkondersteuner Jeugd 
in september 2019 start voor de duur van 2 jaar. 

 

 

Jaartal (duur van 

de pilot is 2 jaar) 

 

Bijdrage uit 

Jeugdtransformatiefonds 

 

2019 

 

€ 9.904,-- - 

2020 

 

€ 6.602,-- € 27.944,-- 

2021 

 

- € 31.750,-- 

Totaal 

 

€ 16.506,-- € 59.694,-- 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na besluitvorming worden de deelnemende huisartsen, het Jeugd- en Gezinsteam en de 

ketenpartners op de hoogte gebracht door de gemeente en zal een POH Jeugd geworven 

worden. De gemeente Hillegom zal niet direct een overeenkomst aangaan met een 

detacheringsbureau, dit loopt via de coöperatie Jeugd- en Gezinsteams.  

  

 



 

 

Duurzaamheid 

Door jeugdigen sneller en beter te ondersteunen groeien zij gezonder en veiliger op en is 

de kans groter dat zij duurzaam kunnen deelnemen aan de maatschappij.  
 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Dit voorstel geldt alleen voor Hillegom. 

 

 

Urgentie 

Niet urgent 

  

Evaluatie 

Dit voorstel betreft een pilot voor de duur van 2 jaar waarna een evaluatie volgt. 
Tussentijds monitoren wij de gegevens en hebben per kwartaal een overleg met de POH 
Jeugd. 

 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie  

      

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen Het collegebesluit van 28 mei 2019 en gelet op artikel 108 van de gemeentewet,  

 

 

besluit: 

 

1. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 59.694,-- voor de pilot 
praktijkondersteuner Jeugd. 

2. Dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve sociaal domein. 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 juni 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 

 


