
Naam organisatie 
Cardea 
Korte omschrijving organisatie 
 
Cardea is een aanbieder voor jeugd- en opvoedhulp. De hulp die de organisatie biedt wordt 
op dit moment voor het grootste deel gefinancierd uit de doeluitkering Jeugdzorg. Een 
ander deel wordt vanwege de AWBZ bekostigd en Cardea ontvangt ook nog een deel 
gemeentelijke financiering. 
 
Doelgroepomschrijving jeugdigen (0-17 jaar) 
Ambulante hulp 

 Kinderen en jeugdigen met psychosociale en gedragsproblemen, naar binnen of 
naar buiten gericht. Veelal in combinatie met problemen in het gezin (in de 
opvoeding) en op school. 

 Ouders met problemen op het gebied van opvoeding en communicatie in het 
gezin. Bij een groot deel van de doelgroep van Cardea is de veiligheid van de 
jeugdige in het geding. Er is vaak sprake van problemen bij de ouders: 
psychische/psychiatrische problemen, lichte verstandelijke beperking, zwak 
sociaal netwerk, verslavingsproblemen, éénoudergezinnen. 

 Ouders in (v)echtscheiding (of die de scheiding net hebben afgerond) die 
voortdurend met elkaar in conflict zijn (zoals over de omgangs-/zorgregeling) 
waardoor kinderen / jeugdigen ernstig in de knel zitten. Veelal met emotionele 
of gedragsproblemen bij de kinderen tot gevolg. 

 Ouders en kinderen / jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar met problemen op 
het gebied van het aanbrengen van een slaap/waakritme, eetpatroon, 
huilgedrag, zindelijkheid, psychosomatische klachten, overgewicht obesitas, 
chronische ziekten, medisch onverklaarde klachten. 

Daghulp 
 Kinderen van 0 – 12 jaar en hun ouders bij wie sprake is van een veelheid aan 

problemen ( taal/spraak problematiek, psychiatrische problematiek, autisme, 
hechtingsproblematiek, onveilige gezinssituatie) waardoor deelname aan 
regulier onderwijs of speciaal onderwijs (tijdelijk) niet mogelijk is. Hierdoor 
dreigt hun ontwikkeling te stagneren. Gezinnen kampen met opvoed- en 
opgroeiproblematiek en ouders hebben onvoldoend opvoedvaardigheden. 

 Kinderen van 6 - 12 jaar met opgroei/gedragsproblemen waarbij 
gezinsbehandeling alleen onvoldoende verandering oplevert en er intensiever 
aan vaardigheden en gedragsverandering moet worden gewerkt. Dikwijls is de 
veiligheid van kinderen in het geding en is de plaatsing in de naschoolse hulp 
een laatste ‘stadium’ alvorens wordt overgegaan tot uithuisplaatsing. 

 Jeugdigen van 12-18 die geen school of werk hebben, problemen op meerdere 
levensgebieden ervaren en geen dagritme/structuur kunnen aanbrengen in hun 
eigen leven. 

24-uurs 
 Jeugdigen 12-23 jaar die door gedrags/opgroeiproblemen of problemen in het 

netwerk (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Vaak is de veiligheid in het geding. 
 Jeugdigen van 0-23 jaar met naar binnen of naar buiten gerichte gedrags-, 

opgroei- en opvoedproblemen in het gezin van herkomst, waarbij het nodig is 
dat ouders en kinderen (tijdelijk) apart wonen. 

 Jongeren 16+ met problemen op meerdere gebieden zoals psychisch en/of 
gedragsproblemen, financiële problemen, geen vaste woonplek / dreigende 
thuis-/dakloosheid, volhouden werk en/of opleiding, middelengebruik, laag 
zelfbeeld etc.  die hun zelfstandigheid moeten vergroten. Deze doelgroep is op 
een aantal domeinen vastgelopen en wordt als ongemotiveerd beschouwd. 

 Jonge kwetsbare ouders tot 27 jaar en hun kinderen met problemen op 
meerdere levensgebieden, een zwak sociaal netwerk en te weinig vaardigheden 
om zelfstandig te functioneren. 

 
 



 
 
 
 
  

Werkzaam in sector(en):  
 
X Jeugd- en Opvoedhulp 
X J-GGZ  
X J-VB & LVB 
 
Huidige financieringsbron:  
 
X provincie Zuid-Holland 
O Rijk 
X AWBZ 
O Zvw 
X Gemeente 
X Onderwijs 

 Ambulante Jeugd & Opvoedhulp aan jeugdigen en gezin/familienetwerk 
 Intensieve ambulante hulp, crisishulp, mediation en omgangsbegeleiding 
 Specialistische ambulante behandeling voor medisch gerelateerde klachten of 

ziekten 
 

 Verschillende soorten trajecthulp gericht op verschillende leeftijdscategorieën, 
bestaande uit deeltijdverblijf en intensieve ambulante hulp. Voorbeelden 
hiervan zijn: (speciaal en voormalig cluster 4) onderwijs-zorgcombinaties voor 
de basisschoolleeftijd, onderwijsondersteunend en onderwijsvervangend 
deeltijdverblijf, naschools deeltijdverblijf. 

 
 Verschillende soorten trajecthulp, waarbij verschillende typen begeleiding en 

behandeling in een 24-uurs setting een onderdeel kunnen zijn in combinatie met 
ambulante gezinshulp. 
 Kortdurende crisishulp in gezinnen of op een crisisopvangcentrum (Gezin op 

Maat, crisisopvang 12+) 
 Kleinschalige 24-uurs voorzieningen voor langdurige hulp aan jeugdigen 0 - 

23 in gezinnen of in groepsverband 
 Kleinschalige 24-uurs voorzieningen hulp inclusief zelfstandigheidtraining 

voor jongeren vanaf 16 jaar waar ze binnen hun mogelijkheden begeleid 
worden naar zo zelfstandig mogelijk wonen 

 24-uurs hulp voor jonge kwetsbare ouders tot 27 jaar met baby’s (project 
jong ouderschap) 

 



Naam organisatie: 
Kwadraad 
 
Korte omschrijving organisatie: 
De kerntaak van Kwadraad is het leveren van maatschappelijke ondersteuning, zorg en 
welzijn. Uitgangspunt is het versterken van de eigen kracht van mensen zodat zij 
zelfstandig verder kunnen. We activeren het sociale netwerk van de cliënt en geven de 
regie op het eigen leven terug (normaliseren en ontzorgen). Kwadraad werkt in 35 
gemeenten in Zuid Holland, in de wijken, buurtcentra en op scholen. Steeds belangrijker 
wordt onze online (blended) hulpverlening waarmee cliënten direct aan de slag kunnen op 
momenten dat het hen uitkomt. 
 
Doelgroepomschrijving jeugdigen (0-17 jaar): 
Alle jeugdigen van 0-17 jaar en ouder en hun ouders/verzorgers die zelf met vragen komen 
of waar zorgen over zijn. Dit kan gericht zijn op de jeugdige zelf (bijvoorbeeld niet 
assertief, verlegen of agressief) of als gevolg van de “groep”(zoals pesten) maar ook 
problemen in het gezin/netwerk van de jeugdige (bijvoorbeeld 
(v)echtscheidingsproblematiek of als gevolg van schulden, geen inkomen, het ontbreken 
van een sociaal netwerk of conflicten met instanties, buren of familie). 
 
Werkzaam in sector(en):  
 
X Jeugd- en Opvoedhulp 
O J-GGZ  
O J-VB & LVB 
 
Huidige financieringsbron:  
X gemeente: WMO  
X provincie Zuid-Holland (SMW VO t/m 2014 vanuit de transitiegelden (voorheen RAS 
gelden) in 2015 vervallen de financiën vanuit de provincie en worden de middelen voor het 
schoolmaatschappelijk werk VO bij de individuele gemeente aangevraagd.) 
O Rijk 
O AWBZ 
O Zvw 
 
 
Korte omschrijving van de aangeboden zorg aan jeugdigen die per 1-1-2015 onder 
de jeugdwet valt (onderscheid hierbij zaken als zorgaanbod c.q. zorgprogramma’s 
en de setting waarin deze zorg wordt geleverd) Het doel is om in het Programma 
Jeugdhulp 2015 aan te geven voor wat voor soort zorg het genoemde budget per 
instelling ingezet wordt.    
 
In een of meer gesprekken met een maatschappelijk werker gaat de cliënt op zoek naar 
antwoorden. We verwachten dat de cliënt zich actief inzet voor de verbetering van zijn 
leven. De maatschappelijk werker geeft daarvoor ideeën, tips of oefeningen. 
Soms is het gemakkelijker om een persoonlijke vraag online te stellen. Bij Kwadraad 
kunnen cliënten online een consult aanvragen met een maatschappelijk werker. De cliënt 
stelt zijn vraag per mail of in het chatspreekuur.  
De cliënt kan ook een training volgen of in een groepsgesprek samen aan antwoorden en 
oplossingen voor zijn situatie werken. 
 
Begeleiding en ondersteuning 
 Individuele begeleiding gericht op de specifieke vraag/probleem van een jeugdige op 

school of thuis 
 Begeleiding gericht op het systeem, dit kan kort durend en eenvoudig en intensief en 

langdurig. 
 Gezinscoaching vanuit Mika (dochteronderneming van Kwadraad en Fundis) 
 “Waakvlamcontact”: regelmatig contact met de jeugdige en/of het gezin om te blijven 

volgen of het goed blijft gaan. 
 Mijn plan: digitaal gezinsplan ikv 1gezin1plan 



 
  

 Opvoed en opgroeiondersteuning 
 Echtscheidingsspreekuur 
 Mediation aan ouders ter verbetering van de situatie van de jeugdige in een 

echtscheidingssituatie. 
 

Groepswerk, trainingen en trajecten: 
 Groepsaanbod gericht op bijvoorbeeld assertiviteit en agressie 
 Groepsaanbod waar de gehele klas wanneer er problemen in een groep plaatsvinden 
 Kies training (Kinderen In Echtscheiding Situatie 
 Trainingen Sociale Vaardigheden, bijvoorbeeld Rots en water 
 Ouders van Tegendraadse Jeugd 
 Tripple P Transitions 
 Plus coach trajecten 
 Pilot “Extra contactmomenten 15/16 jarigen” gericht op gezondheidsbevordering van 

leerlingen in het VO 
 Themabijeenkomsten/voorlichtingen aan ouders en leerkrachten 
 
 Consultatiefunctie voor het onderwijs 
 Partner in CJG 
 Partner in proeftuinen Jeugd en Gezin 
 



  

Naam organisatie 
ZP Jeugd Holland Rijnland 
 
Korte omschrijving organisatie 
ZP jeugd Holland Rijnland verenigt de vrijgevestigde praktijken in de regio 
Holland Rijnland. Alle in de vrijgevestigde praktijk werkzame behandelaren zijn 
hoofdbehandelaar of in opleiding daartoe en komen uit een van de volgende 
beroepsgroepen: Psychiater, Klinisch psycholoog, Klinisch 
neuropsycholoog,Psychotherapeut, Verpleegkundig specialist GGZ, GZ psycholoog, 
Orthopedagooggeneralist 
en/of Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Allen zijn werkzaam in solopraktijken 
en een enkele in een (zeer) kleinschalige groepspraktijk. 
 
Doelgroepomschrijving jeugdigen (0-17 jaar) 
 
 
Jaarlijks worden door ons psychologische en pedagogische zorg geboden aan 
kinderen en jongeren tussen de 0 en 17 jaar die op de een of andere manier vast 
(dreigen) te lopen in hun ontwikkeling. ZP jeugd Holland Rijnland biedt zorg in 
zowel de generalistische basis GGZ (GBGGZ) of in de gespecialiseerde GGZ 
(SGGZ). Onder de zorg wordt zowel diagnostiek als behandeling verstaan aan 
kinderen, jongeren, ouders en gezinnen. 
Werkzaam in sector(en): 
X J-GGZ 
 
Huidige financieringsbron:  
 
O provincie Zuid-Holland 
O Rijk 
O AWBZ 
x Zvw 
 
Korte omschrijving van de aangeboden zorg aan jeugdigen die per 1-1-2015 onder de 
jeugdwet valt (onderscheid hierbij zaken als zorgaanbod c.q. zorgprogramma’s en de 
setting waarin deze zorg wordt geleverd) Het doel is om in het Programma Jeugdhulp 2015 
aan te geven voor wat voor soort zorg het genoemde budget per instelling ingezet wordt.    
 
Aangezien ZP jeugd Holland Rijnland bijna 40 Jeugd GGZ praktijken verenigt is er een 
brede expertise beschikbaar op uiteenlopende gebieden. 

 Diagnostiek en behandeling bij DSM gerelateerde problematiek: 
 angststoornissen, stemmingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme, 

PDD-nos), eetstoornissen, traumagerelateerde stoornissen, 
persoonlijkheidsstoornissen, gestagneerde rouw, gezinsproblematiek en'(comorbide) 
leerstoornissen'.  

 Aanbod gericht op preventie van bovenstaande stoornissen 
 Aanbod gericht op het kind, ouders/ verzorgers, het gezin of in groepen 
 Er wordt altijd zoveel mogelijk gewerkt met bewezen effectieve methoden zoals 

vastgelegd door het NJI en/of het Trimbosinstituut 
 Zorg innovatie (E-Health) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam organisatie  
GGZ Kinderen en Jeugd onderdeel van Rivierduinen 
 
Korte omschrijving organisatie 
GGZ K&J is een gespecialiseerde jeugd-ggz aanbieder die in de regio Holland Rijnland werkt 
vanuit een viertal locaties, te weten Leiden, Alphen aan de Rijn, Katwijk en Sassenheim.  
 
 
 
Doelgroepomschrijving jeugdigen (0-17 jaar) 
Wij richten ons op de behandeling van jeugdigen met geestelijke “psychische” klachten of 
problemen. Wij werken ambulant en zijn actief op de functies diagnostiek en advies, 
deeltijd en poliklinische behandeling. Daarnaast wordt crisisinterventie en wijkgerichte zorg 
aangeboden. Het aanbod is op elke locatie geordend (en beschreven) in een aantal (11) 
zorgprogramma’s.  
 
Werkzaam in sector(en):  
 
O Jeugd- en Opvoedhulp 
x J-GGZ  
O J-VB & LVB 
 
Huidige financieringsbron:  
 
O provincie Zuid-Holland 
O Rijk 
O AWBZ 
x Zvw 
 
Korte omschrijving van de aangeboden zorg aan jeugdigen die per 1-1-2015 onder de 
jeugdwet valt (onderscheid hierbij zaken als zorgaanbod c.q. zorgprogramma’s en de 
setting waarin deze zorg wordt geleverd) Het doel is om in het Programma Jeugdhulp 2015 
aan te geven voor wat voor soort zorg het genoemde budget per instelling ingezet wordt.    
 
(11) zorgprogramma’s.  

1. Aanbod 0-4 jarigen 
2. ADHD 
3. Angststoornissen 
4. Autisme spectrum stoornissen 
5. Eetstoornissen 
6. Somatoforme stoornissen 
7. Persoonlijkheidstoornissen 
8. Psychotische stoornissen 
9. Stemmingsstoornissen 
10. Gedragstoornissen 
11. Trauma 

 



 
 
Naam organisatie 
Ipse de Bruggen 
 
Korte omschrijving organisatie 
Iedereen is bijzonder. Die gedachte bepaalt het denken en doen bij Ipse de Bruggen. 
We bieden bijzondere zorg aan mensen met een handicap. Zij zijn net als mensen 
zonder handicap stuk voor stuk bijzonder. Jong of oud, met een eigen persoonlijkheid, 
achtergrond en levensovertuiging. Wij ondersteunen hen in het dagelijks leven en het 
‘meedoen’ in onze samenleving. In wonen, werken, leren en recreëren, in de hele 
provincie Zuid-Holland. Dat doen wij vanuit onze deskundigheid, maar zeker ook 
vanuit betrokkenheid en passie. Zo voelen onze cliënten zich bij ons op hun plek. En 
kunnen zij zich ontplooien. Iedereen is bijzonder. Zo kijken we naar onze cliënten. 
Naar onszelf en naar iedereen die betrokken is bij Ipse de Bruggen. Deze opvatting 
vind je in alles terug. In onze werkwijze én in onze medewerkers.  

Doelgroepomschrijving jeugdigen (0-17 jaar) 
Thuiswonend: 

 Jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking 
(0-6 jaar) 

 Kind en Jeugdigen met een (ernstige) verstandelijke beperking (7-18) 
 Kind en jeugdigen met een ernstige meervoudige beperking (7-18) 
 Kind en Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende 

problematiek(7-18)  
In deze laatste groep begeleiden we zowel thuiswonende als residentieel geplaatste 
jeugdigen. 
 
Werkzaam in sector(en):  
 
O Jeugd- en Opvoedhulp 
O J-GGZ  
● J-VB & LVB 
 
Huidige financieringsbron:  
 
O provincie Zuid-Holland 
O Rijk 
● AWBZ 
O Zvw 
 
 
Korte omschrijving van de aangeboden zorg aan jeugdigen die per 1-1-2015 onder de 
jeugdwet valt (onderscheid hierbij zaken als zorgaanbod c.q. zorgprogramma’s en de 
setting waarin deze zorg wordt geleverd) Het doel is om in het Programma Jeugdhulp 2015 
aan te geven voor wat voor soort zorg het genoemde budget per instelling ingezet wordt.    
Verstandelijk beperkt: 

 Vroegbehandeling voor 0-6 jarigen, zowel dagbehandeling als ambulant thuis of 
kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal, zo mogelijk school voorbereidend.  

 Dagbehandeling voor 7-18 jarigen, school vervangend. 
 Ambulante schoolbegeleiding, ambulante thuisbegeleiding, ambulante 

gezinsbehandeling. 
 Naschoolse opvang 
 Kortdurend verblijf  

Licht verstandelijk beperkt: 
 Ambulante schoolbegeleiding, ambulante thuisbegeleiding, ambulante 

woonbegeleiding, ambulante gezinsbehandeling. 
 Naschoolse dagbehandeling. 
 Behandeling met verblijf. 
 Besloten behandeling met verblijf 



 
 
Naam organisatie 
Brijder Jeugd, onderdeel van Brijder verslavingszorg BV, zijnde weer onderdeel van de 
Parnassia Groep 
 
Korte omschrijving organisatie 
 
Brijder jeugd is expert in verslavingsbehandeling voor jongeren vanaf 12 jaar. We 
behandelen verslaving aan alcohol, cannabis en andere drugs, gamen, internetverslaving 
en gokken. Vanwege de complexheid van de verslaving van jongeren op zowel het gebied 
van co morbiditeit, sociaal maatschappelijke problematiek en binnen het gezin waarin de 
jongeren opgroeien, heeft Brijder Jeugd een gedifferentieerd personeelsbestand: HBO+ 
opgeleide behandelaren, GZ en CGT psychologen, systeemtherapeuten, psychiater en 
verslavingsarts. 
Vanuit de visie van herstelgerichte zorg willen we de jongeren in een vroeg stadium 
behandelen en ondersteunen met als doel het weer op  een gezonde wijze deel te laten 
nemen aan de maatschappij. Brijder Jeugd geloof in het actief betrekken van de omgeving 
bij de behandeling van de jongeren. 
 
Gezien de complexheid van problematiek van de jongeren heeft Brijder Jeugd nauwe 
samenwerking met ketenpartners om gezamenlijk op te trekken in de behandeling van de 
jongeren. 
 
Doelgroepomschrijving jeugdigen (0-17 jaar) 
 
De jongeren die bij Brijder Jeugd in behandeling zijn hebben soms lichte 
verslavingsproblematiek, vaker echter een complexe zorgvraag waarbij de verschillende 
problemen elkaar versterken. Veel jongeren hebben psychiatrische en/of 
persoonlijkheidsstoornissen (in aanleg), traumatische ervaringen, sociaal maatschappelijke 
problemen (van huis weggelopen, school niet afgemaakt), dan wel LVB problematiek.  
 
Werkzaam in sector(en):  
 
J-GGZ  
 
Huidige financieringsbron:  
 
Zvw 
 
Korte omschrijving van de aangeboden zorg aan jeugdigen die per 1-1-2015 onder de 
jeugdwet valt (onderscheid hierbij zaken als zorgaanbod c.q. zorgprogramma’s en de 
setting waarin deze zorg wordt geleverd) Het doel is om in het Programma Jeugdhulp 2015 
aan te geven voor wat voor soort zorg het genoemde budget per instelling ingezet wordt.    
Ambulant: 

- Diagnostiek op comorbide problematiek 
- Basis GGZ: kortdurende leefstijltraining 
- Gespecialiseerde GGZ 

o Leefstijltraining op basis van CGT, zowel individueel als in groepen 
o Psychotherapie (individueel)  
o EMDR (individueel)  
o MDFT individueel als gezin 
o Systeemtherapie, gezinsdiagnostisch onderzoek 
o Oudergroepen 
o Modulair aanbod in groepen 
o Psychiatrisch onderzoek (individueel) 

 
Klinisch: 

- Psychodiagnostiek 
- Detox 
- Kortdurende behandeling 



 
 

  

Naam organisatie:  
‘s Heeren Loo Zorggroep 
 
Korte omschrijving organisatie 
's Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te 
vullen zoals zij dat zelf willen. Wij doen dat in heel Nederland met hulp die varieert van 
lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang en behandeling op 
woonlocaties. We willen daarin van bijzondere professionele en persoonlijke waarde zijn. 
Daarom maken we ruimte voor echte ontmoetingen en luisteren goed naar wensen en 
verwachtingen. Ook werken we waar mogelijk samen en blijven leren, zodat ons werk 
voortdurend verbetert. 
Doelgroepomschrijving jeugdigen (0-18 jaar) 
Jongeren met een verstandelijke beperking variërend van lichte tot ernstige beperking.,  
ZZP VG 1 t/m 8  
ZZP LVG 1 t/m 3.  
ZZP LVG 4 en 5, binnen 3-milieusvoorziening (wonen, zorg/behandeling en onderwijs)  
Daarnaast ondersteunen wij ook jongeren met een verstandelijke beperking met ernstige 
en complexe gedragsproblemen ZZP LVG 4 -5, (ook wel SG-JLVG genoemd). 
 
Wanneer de ontwikkeling van de jeugdige dat vraagt bieden wij ook in de leeftijd van 18 – 
23 jaar nog begeleiding en behandeling (al dan niet gecombineerd met een woonfunctie).  
 
Werkzaam in sector(en):  
 
O Jeugd- en Opvoedhulp 
J-GGZ  
 J-VB & LVB 
 
Huidige financieringsbron:  
 
O provincie Zuid-Holland 
O Rijk 
 AWBZ 
 Zvw 
 
Korte omschrijving van de aangeboden zorg aan jeugdigen die per 1-1-2015 onder de 
jeugdwet valt (onderscheid hierbij zaken als zorgaanbod c.q. zorgprogramma’s en de 
setting waarin deze zorg wordt geleverd) Het doel is om in het Programma Jeugdhulp 2015 
aan te geven voor wat voor soort zorg het genoemde budget per instelling ingezet wordt.    
 
 
Naschoolse opvang, Weekend-, vakantie- en dagopvang, vakantie-, dag- en weekend 
logeren, crisisopvang, pedagogische praktische gezinsbegeleiding, behandeling en 
vaktherapie. medische zorg en gedragswetenschappers, ondersteuning begeleiding thuis, 
onderwijs zorg-arrangement (zorg in combinatie met passend onderwijs), dagbesteding, 
paramedische ondersteuning, training en ondersteuning bij zelfstandigheid voorbereidend 
op dagbesteding, vrijwilligerswerk of werk.  
24-uurs zorg en verblijf ook voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en 
ernstige en complexe gedragsproblemen (SG-JLVG). Deze opvang vindt plaats bij Groot 
Emaus in Ermelo, Borculo en Soest, ‘s Heeren Loo Noordwijk zorgt voor juiste begeleiding 
weer terug naar (huis)situatie in gemeente van Holland Rijnland en Haarlemmermeer.  



 
  
Naam organisatie: 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 
 
Korte omschrijving organisatie 
 
Horizon onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en gezinnen met ernstige, complexe 
problemen en levert specialistische zorg en onderwijs. Dit doen we op 25 scholen en 20 
zorglocaties. Als professionals zien wij het als onze taak te inspireren en de eigen kracht 
van cliënten te stimuleren. Voor veel cliënten is een gedragsverandering nodig om weer 
grip te krijgen op het eigen leven. Het herstellen van de gezagsverhoudingen is hier een 
wezenlijk onderdeel van en is leidend in zowel ons speciaal onderwijs als onze jeugdzorg. 
Het uiteindelijke doel van de behandeling en het onderwijs is altijd maatschappelijke re-
integratie. 
Horizon biedt de zorg bij voorkeur in de vorm van onderwijs-zorgarrangementen aan. Dit 
zijn trajecten op maat die we samen met het gezin en de gezinsvoogd maken. Binnen de 
trajecten combineren we diverse vormen van zorg met onderwijs, al maar gelang de 
hulpvraag en de motivatie van de jongere het gezin. Alle trajecten worden door de Horizon 
intercedent aan de voordeur gemaakt.  
Bij Horizon werken 1.800 medewerkers (zorg en onderwijs). 
 
Doelgroepomschrijving jeugdigen (0-18 jaar) 
 
Jeugdigen die bij Horizon worden aangemeld, hebben ernstige problemen op meerdere 
gebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, onderwijs, gezinssituatie, sociaal netwerk. In de 
meeste gevallen hebben andere, eerdere vormen van hulpverlening en/of onderwijs geen 
antwoord op hun hulp- of leervraag kunnen bieden. Het betreft dus jeugdigen met ernstige 
meervoudige problemen die een gespecialiseerd hulp- en onderwijsaanbod behoeven.  
 
Werkzaam in sector(en):  
 
X Jeugd- en Opvoedhulp 
O J-GGZ  
O J-VB & LVB 
 
Huidige financieringsbron:  
 
X provincie Zuid-Holland 
X Rijk 
O AWBZ 
O Zvw 
 
Korte omschrijving van de aangeboden zorg. 
 
Horizon biedt: 
JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg), incl. gesloten behandeling van kinderen jonger dan 12 
jaar, ZIKOS en slachtoffers (meiden) van mensenhandel en loverboys. 
 
Specialistische residentiële zorg (3-milieu 7x24) kortdurend of gedurende langere tijd, met 
verschillende zorgprogramma’s (o.a. longcare, regulier, vakinternaat, wal&schip, 
zorgarrangementen, homesupport, woon-werktrajecten bij de boer) 
 
KTC Plus, kamertraining voor jongeren uit zware specialistische zorg of jeugdzorgplus met 
intensieve begeleiding van re-integratie samen met ketenpartners 
 
Pleegzorg, projectgezinnen en adoptiehulpverlening 
 
Specialistische ambulante zorg, waaronder gezinsbehandeling (systeemcoaching), 
gezinsopname, diagnostiek/observatietraject, onderwijsgezinsbegeleiding, weekendopname 
(tbv overlastgevende jongeren), PEL trajecten, MDFT, Omgangsbegeleiding 
(vechtscheidingen). 



Naam organisatie  
MEE Zuid-Holland Noord 
 
Korte omschrijving organisatie 
 
MEE is een organisatie die al ruim 80 jaar vanuit AWBZ middelen cliëntondersteuning biedt 
aan kwetsbare burgers, in de leeftijd van 0 – 100 jr. 
Vanaf 2015 vindt financiering plaats vanuit de gemeenten. 
 
Doelgroepomschrijving jeugdigen (0-17 jaar) 
 
Kinderen en jongeren met een lichamelijke-, verstandelijke-, zintuiglijke beperking, mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) stoornis in autismespectrum en een chronische 
ziekte en hun verzorgers, partners en mantelzorgers, met en zonder een beperking, 
behoren op dit moment tot de doelgroep van MEE. 
 
 
Werkzaam in sector(en):  
 
x Jeugd- en Opvoedhulp 
O J-GGZ  
x J-VB & LVB 
 
Huidige financieringsbron:  
 
O provincie Zuid-Holland 
O Rijk 
x AWBZ 
O Zvw 
 
 
Korte omschrijving van de aangeboden zorg aan jeugdigen die per 1-1-2015 onder de 
jeugdwet valt (onderscheid hierbij zaken als zorgaanbod c.q. zorgprogramma’s en de 
setting waarin deze zorg wordt geleverd) Het doel is om in het Programma Jeugdhulp 2015 
aan te geven voor wat voor soort zorg het genoemde budget per instelling ingezet wordt.    
 
 
Het huidige dienstenpakket van MEE bestaat uit cliëntondersteuning die in de 
diverse functies kan worden onderverdeeld. We onderscheiden de preventieve functie, de 
toegangsfunctie, de ondersteunende functie en de specialistische functie. 
 
o Onder de preventieve functie verstaan we de activiteiten die bijdragen aan 
het versterken van de eigen kracht en het eigen netwerk, integrale vroeghulp, 
een effectief trainings- en cursusaanbod en het geven van informatie, advies 
en voorlichting. 
 
o De toegangsfunctie wordt ingevuld door een scherpe vraagverduidelijking, 
het voeren van een integrale intake ofwel de keukentafelgesprekken. We brengen de 
mogelijkheden in kaart en maken integrale ondersteuningsplannen of arrangementen. 
Hierbij hanteren we het principe 1 gezin, 1 plan. Waar nodig leveren we relevante 
informatie voor indicatieprocedures door derden. 
We slagen er, in vele gevallen, in om toegang te creëren tot het reguliere 
onderwijs, de reguliere kinderopvang en de arbeidsmarkt. 
 
o De ondersteunende functie is een vrij toegankelijke en lichte vorm van 
ondersteuning. Het bestaat uit het helpen organiseren van kwetsbare burgers 
bij het inrichten van hun leven. De ondersteuning kan nodig zijn op het gebied 
van bijvoorbeeld wonen, werken of vrije tijd besteding. Ook bij crisissituaties 
wordt ondersteund, daar dit een regeling is die door MEE uitgevoerd wordt 
naast de cliëntondersteuning. Het ondersteunen van gezinnen bestaat uit het 



 

bevorderen van kennis, het bieden van opvoedondersteuning en 
gezinscoaching. Zodra er de noodzaak is voor langdurige specialistische 
ondersteuning vindt overdracht plaats naar zorgaanbieders. 
 
o De specialistische functie wordt verricht door gedragsdeskundigen die door 
de generalistische ondersteuners/consulenten betrokken kunnen worden. 
Het stellen van diagnoses en het zorgen voor een volledige beeldvorming en 
kennisontwikkeling zijn de belangrijkste activiteiten. 
 
Naast het huidige dienstenpakket verricht MEE de coördinatie van integrale vroeghulp. 
De middelen hiervoor komen uit een landelijk budget en worden overgeheveld naar de 
Gemeenten. Integrale vroeghulp heeft een preventieve functie en bestaat uit een 
multidisciplinair team. Dit team wordt gevormd door de inzet van specialisten vanuit o.a. de 
diverse zorgaanbieders, revalidatiecentrum en MEE.  


