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Hillegom, 10 februari 2020,  

 

Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders, 

 

In deze brief ontvangt u onze reactie op ‘het Zorgprogramma inkoop van specialistische jeugdzorg 

voor de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek samen met de Leidse Regio voor de periode 2021-

2025’. Hiermee voldoen wij graag aan uw adviesaanvraag.  

 

Hieronder treft u op beknopte wijze de input die wij mede gegeven hebben tijdens de verschillende 

presentatie- en overlegmomenten die wij in het afgelopen halfjaar hadden met de coördinerend 

beleidsmedewerkers Matthé Ribbens en Anne Kooistra.  

 
1. In algemene zin merken wij het volgende op: 

 Neem jeugdigen en ouders serieus met wat zij nodig hebben als vertrekpunt en neem niet de 
ziekte als uitgangspunt. 

 In dat kader is het belangrijk dat Jeugdhulp zo ontschot, zo preventief, zo laagdrempelig, zo nabij 
als mogelijk moet kunnen zijn.  

 Zet daarom meer in op preventie en voorkom daarmee onacceptabel lange wachttijden bij de 
GGZ. Daarvoor zijn juist ook lokaal bevoegde mensen beschikbaar.  

 Maak ook meer ruimte om klein in te kopen, zo plaatselijk mogelijk. Heb daarbij oog voor de 
overhead bij grote bedrijven. Het geld moet naar de zorg voor de jeugd gaan. Heb in dat kader 
ook meer aandacht voor de situatie dat kleine aanbieders soms wel worden opgenomen, maar 
vervolgens geen cliënten toebedeeld krijgen. Zelfs wanneer zij SKJ geregistreerd zijn, dus aan de 
eisen van de gemeente voldoen. 
 

2. Onze aanbevelingen:  
 

2.1 In het algemeen stellen wij het volgende voor: 

 Mooie kansen liggen bij insteek: inzetten op zo ‘normaal als mogelijk’  

 Kijk over kaders heen  

 Ontschot zoveel mogelijk 

 Ga uit van een brede benadering van de hulpvraag 

 Stel vroege signalering, waarbij het belang van de jeugdigen centraal staat en stel daarmee 
preventie centraal  

 

2.2 Specifiek gericht op de SKJ-registratie: 

 De eis voor jeugdzorg met SKJ-registratie wordt ook toegepast op laagdrempelige zorg. Zou 
echter alleen van toepassing moeten zijn op zorg waarbij jeugdzorg de regie van ouders zou 
moeten kunnen overnemen.  

 



 Navraag bij SKJ leert dat laagdrempelige jeugdzorg waarbij regie van de ouders niet hoeft te 
worden overgenomen onnodig en onwenselijk is.  

 Nu is het als het ware een machtsmiddel vanuit de gemeente óm regie over te kúnnen nemen. 
Ook waar dit nog helemaal niet nodig is.  

 Voorkom dit. Zorg dat ouders via pgb de laagdrempelig, thuisnabije zorg kunnen afnemen die zij 
willen afnemen. 

 
2.3 Specifiek gericht op hoogbegaafde jongeren (HB): 

 Zorg voor goede kennis op dit gebied. Zodat herkenning en erkenning vroegtijdig, op leeftijd van 
twee of drie jaar al kan plaatsvinden. Onderwijs, Huisartsen, Hulpverlening, JGT, GGZ. 

 Zorg voor betere ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen, nu te weinig herkenning bij 
scholen, maar ook bij doorverwijzers als huisartsen, praktijkondersteuners en zelfs bij JGT.  

 Te weinig kennis veroorzaakt veel thuiszitters.  

 Vroegtijdig onderkennen en aanpakken geeft beduidend meer kans op succesvol en evenwichtig 
leven 

 Ervaring: nu worden ouders door onwetendheid te snel doorverwezen naar GGZ, terwijl 
laagdrempelige zorg, dicht bij huis, voorhanden is.  

 GGZ is vaak niet goede plek: gedrag voortkomend uit HB is niet te signaleren in DSM. Grote kans 
op misdiagnose. Bij GGZ blijkt echter weinig kennis van HB.   

 Passende hulp op hoogbegaafd gebied. Dit voorkomt grote kostenposten.  

 Gemeente wil zorg voor passende onderwijsplekken voor optimale kansen. Kijk daarbij niet enkel 
naar laag, maar ook naar hoog niveau en onderpresteerders. Dit is te weinig in beeld en 
voorzieningen komen nog niet van de grond. Hierdoor zijn er te veel kinderen die lijden.  

 

Uiteraard blijven wij graag betrokken bij het vervolg. Voor nadere informatie over ons advies zijn wij 

beschikbaar. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via: wmo.hillegom@gmail.com.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Hillegom, 

drs. Teresa Cardoso Ribeiro 

Voorzitter ASD Hillegom 
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