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Inhoud mededeling 

In de bijlage bij deze raadsbrief vindt u het eerste rapport Monitor Sociaal Domein: sturen 

op jeugdhulp. Dit rapport geeft op hoofdlijnen een beeld van het lokale jeugdhulpgebruik 

in Hillegom. Het rapport verschijnt twee keer per jaar, aansluitend op de Jaarrapportage 

Jeugdhulp. De indicatoren in dit rapport zijn op 11 maart 2020 besproken in een 

gezamenlijke werksessie met de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen.  

Het rapport dat nu wordt aangeboden is een papieren versie. De gegevens worden op 

termijn opgenomen in een digitale Monitor Sociaal Domein. Dit wordt gerealiseerd met 

hulp van het programma Datagedreven sturing. Met uw besluit over dit programma (16 

april 2020) zijn voor de komende drie jaar structurele middelen beschikbaar gesteld. 

Daarbij is de Monitor Sociaal Domein als één van de inhoudelijke prioriteiten benoemd. 

Daarnaast zijn randvoorwaardelijke activiteiten nodig, zoals inrichting van een 

datawarehouse en van de datagovernance. Realisatie van die randvoorwaardelijke 

activiteiten wordt als eerste opgepakt.  
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1. Inleiding 

Dit is de eerste rapportage van de Monitor sociaal domein: sturen op jeugdhulp. Hierin zijn de 
indicatoren opgenomen die voor de raad een beeld geven van de voortgang op de doelen uit het 

jeugdhulpbeleid. Een overzicht van de indicatoren staat in de bijlage. De doelen uit het nieuwe 
inkoopplan jeugd en de integrale toegang zijn hierin meegenomen. 

Dit zijn de doelen voor jeugdhulp op hoofdlijnen:  
 preventie en vroegsignalering om problemen van jeugdigen en ouders te voorkomen en/of 

tijdig aan te pakken; 
 normaliseren/demedicaliseren/ambulantiseren/hulp in eigen omgeving, zo mogelijk 

afschalen van zorg naar welzijn; 
 passende onderwijsplek/aansluiting onderwijs-jeugdhulp; 
 direct passende hulp/first-time right/verkorten van de wachttijden voor jeugdhulp; 

 beschikbaar en betaalbaar houden van de jeugdhulp. 

Maar het zorglandschap staat niet stil. Zo wordt momenteel bijvoorbeeld gewerkt aan betere 
effectindicatoren vanuit het inkooptraject jeugd. Dat kan leiden tot aanpassingen van deze 
indicatoren. 

Deze monitor verschijnt twee keer per jaar, aansluitend op de halfjaarrapportages. Om trends in 
jeugdhulp inzichtelijk te maken tonen we, waar mogelijk/beschikbaar, de meest recente gegevens 

en die van de perioden ervoor. Ook benchmarken we de gegevens door ze, zo mogelijk, te 

vergelijken met de HLT-gemeenten, de Duin- en Bollenstreek (DBS), de regio Holland Rijnland 
en/of heel Nederland.  

2. Toegang tot hulp 

2.1. (Prakijktondersteuner) Huisarts 

Deze indicatoren zijn gericht op de doelen normaliseren/ambulantiseren en beschikbaar 
en betaalbaar houden van de jeugdhulp. Het streven is dat de huisarts minder 
doorverwijst naar jeugdhulp. Hier wordt aan gewerkt via de inzet van de 
praktijkondersteuner jeugd. Het idee is dat de praktijkondersteuner in toenemende mate 
zelf afdoende hulp biedt of terugverwijst naar het voorliggende veld. 
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2.2. Jeugd- en gezinsteams 

Deze indicatoren zijn gericht op de doelen normaliseren/ambulantiseren en beschikbaar 
en betaalbaar houden van de jeugdhulp. Het streven is dat de JGT’s minder 

doorverwijzen naar specialistische hulp. Het idee is dat zij in toenemende mate zelf 
afdoende hulp bieden of terugverwijzen naar het voorliggende veld.  

 
 

 
*Deze gegevens zijn niet bekend voor heel Nederland. 
** De aantallen zijn zo klein dat ze nauwelijks zichtbaar zijn in de grafiek. Van de DBS is dit aantal niet bekend. 
bron: Zorglandschap Holland Rijnland, JGT 
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* Deze gegevens zijn via deze bron niet bekend voor heel Nederland.  
bron: Zorglandschap Holland Rijnland, JGT 

Doelrealisatie binnen het JGT (in hoeverre worden de doelen gerealiseerd) wordt nu nog niet 
geregistreerd. Dat komt mede omdat het erg lastig is om goed en betrouwbaar te meten, 
bijvoorbeeld omdat er meer achter de oorspronkelijke hulpvraag blijkt te schuilen en doelen in de 
loop van de hulp kunnen wijzigen. Het JGT is wel bezig om de hulpvraag en doelen beter in beeld 
te krijgen en zij denkt na hoe de voortgang gemonitord kan worden. Ook bij de overgang naar de 

integrale toegang wordt het meten van doelrealisatie meegenomen. 

2.3. Aansluiting onderwijs-jeugdhulp 

Het doel hiervan is preventie en vroegsignalering. Het verbeteren van de aansluiting 
onderwijs-jeugdhulp vindt plaats via nog op te zetten pilots, zoals preventieve zorg op 
school in het primair onderwijs, JGT op school op de Internationale Schakelklas en 
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren met afstand tot arbeidsmarkt. Op dit 
moment liggen deze stil vanwege de coronacrisis. Dit is gecommuniceerd naar de raden. 

In Hillegom hebben alle scholen een eigen aandachtsfunctionaris vanuit het JGT. Deze 
aandachtsfunctionaris houdt ook spreekuren op scholen.  
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Duiding Toegang tot Jeugdhulp 

 De huisarts verwijst bijna alleen naar de ggz. 
 De huisarts is de grootste verwijzer naar jeugdhulp. Het percentage verwijzingen 

vanuit de huisarts lijkt in 2019 iets af te nemen vergeleken met 2018. Eind 2019 is 
gestart met de ontwikkeling van een maatschappelijke businesscase voor de pilots om 
de samenwerking tussen huisartsen, JGT’s en jeugdhulpaanbieders te versterken. De 

eerste resultaten hiervan worden eind 2020 verwacht. 
 Vanaf maart 2020 waren huisartsenpraktijken vanwege de coronacrisis alleen op 

afspraak open. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal consulten met jeugdigen en 
daardoor ook het aantal verwijzingen naar bijvoorbeeld JGT. 

 De praktijkondersteuners zijn in Hillegom in het najaar 2019 gestart. De registratie van 
de praktijkondersteuners is in ontwikkeling. Er is afgelopen periode geëxperimenteerd 
met een format voor registratie in de HLT-gemeenten. In april is een uniform format 

vastgesteld. Vanaf dat moment werken alle praktijkondersteuners hiermee. In de 
volgende rapportage kunnen gegevens over de praktijkondersteuners opgenomen 
worden. 

 Regionaal is er een dalende trend te zien in het aantal cliënten bij de JGT’s. Dat is ook 

het geval in Hillegom waar het aantal in de tweede helft van 2019 sterk is gedaald. Dat 
komt door een hoog aantal afgesloten trajecten en een vrij laag aantal gestarte 

trajecten. In Lisse en Teylingen is het aantal cliënten bij de JGT’s juist gelijk gebleven 
of toegenomen. Op het totaal aantal terugverwijzingen vanuit de JGT’s is onvoldoende 
zicht. Het aantal dat direct bij aanmelding wordt terugverwezen is klein. Maar ook in de 
loop van de hulp kan terugverwijzing plaatsvinden. Dat wordt nu nog niet 
geregistreerd. De bedoeling is om dat in de integrale toegangsteams wel te registeren 
om beter zicht te krijgen op het afschalen van hulp. 
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3. Jongeren met hulp 

3.1. Jeugdhulp 

Deze indicatoren zijn gericht op de doelen normaliseren/ambulantiseren en beschikbaar 
en betaalbaar houden van de jeugdhulp. Het streven is dat de instroom in de 
gespecialiseerde jeugdhulp afneemt, vooral in de duurdere vormen met jeugdhulp (met 
verblijf). Voor de jeugdigen die hulp nodig hebben, moet deze snel beschikbaar en direct 
de juiste hulp zijn. 

 

 
* Dit is inclusief jeugdhulp door het wijk/buurtteam. 
** Deze gegevens zijn via deze bron niet bekend voor de DBS. 
bron: waarstaatjegemeente.nl 
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* Deze gegevens zijn via deze bron niet bekend voor de DBS.  
bron: waarstaatjegemeente.nl 

Doelrealisatie in de jeugdhulp (in hoeverre worden de doelen gerealiseerd) wordt nu nog niet 
geregistreerd. Dat komt mede omdat het erg lastig is om goed en betrouwbaar te meten, 
bijvoorbeeld omdat er meer achter de oorspronkelijke hulpvraag blijkt te schuilen en doelen in de 
loop van de hulp kunnen wijzigen. De kaders vanuit het inkoopplan jeugd worden (via het 
programma van eisen) vanaf 2022 vertaald in de contracten met zorgaanbieders. Daarin komen 

ook afspraken over monitoring te staan, zoals doelrealisatie. Er wordt wel een afweging gemaakt 
tussen wat we willen weten versus administratieve last voor de aanbieders. 

3.2. Jeugdbescherming 

Jeugdbescherming wordt ingezet als de veiligheid en ontwikkeling van jeugdigen ernstig bedreigd 
wordt. Deze maatregelen worden opgelegd door de kinderrechter. Het gaat onder meer om 
ondertoezichtstelling waarbij ouders verplichte hulp krijgen bij het opvoeden, soms samen met 
uithuisplaatsing of om voogdijmaatregelen waarbij ouders (tijdelijk) het gezag verliezen. 

13,4 10,4 12,1 11,5 9,513 12,3 13,5 12,5 10,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Hillegom Lisse Teylingen Holland Rijnland Nederland

Percentage jeugdigen (0-17 jaar) met jeugdhulp: 
vergelijking gemeenten/regio* in de tijd

2017-h1 2017-h2 2018-h1 2018-h2 2019-h1 2019-h2



        

 

 

Monitor sociaal domein: sturen op jeugdhulp  10 

 
* Vanwege leesbaarheid van de grafiek zijn alleen de HLT-gemeenten opgenomen.  
bron: Zorglandschap 

 
* Deze gegevens zijn via deze bron niet bekend voor heel Nederland. 
bron: Zorglandschap 
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* Vanwege leesbaarheid van de grafiek zijn alleen de HLT-gemeenten opgenomen.  
bron: Zorglandschap 

 
* Deze gegevens zijn via deze bron niet bekend voor heel Nederland. 
bron: Zorglandschap 
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indicator voor, maar hier wordt aan gewerkt vanuit de inkoop jeugd. 

3.5. Wachtlijsten 

Het doel is het verkorten van de wachtlijsten. Het is nu nog niet mogelijk om structureel 
een betrouwbaar beeld van de wachtlijsten te geven. Denk bijvoorbeeld aan jeugdigen 
die op meer wachtlijsten staan of nog op een wachtlijst staan en ondertussen al hulp 
hebben. Hier wordt aan gewerkt om deze gegevens wel te kunnen leveren. 

3.6. Clienttevredenheid 

Er wordt jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in de regio Holland Rijnland. Het 
onderzoek 2018/2019 is uitgevoerd via de methode Sensemaker®. Die is erop gericht op 
kwalitatief materiaal op kwantitatieve schaal te verzamelen met duiding van jongeren en ouders. 

 
bron: Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp Holland Rijnland 2018/2019 
 
De belangrijkste thema’s en resultaten uit dit onderzoek zijn: 

 Wachttijden. Deze zijn van grote invloed op de cliënttevredenheid. Hoe langer de wachttijden, 
hoe negatiever de jeugdhulp wordt ervaren. De kantelpunten zijn langer dan acht weken 
wachten en langer dan zes maanden. Duidelijke communicatie over de duur van de wachttijd 

en tussentijds contact helpen om de negatieve ervaring te beperken. 
 Aanmeldtraject. Cliënten vinden het moeilijk om de juiste hulp te vinden. Dat heeft te maken 

met de bureaucreatie in het traject, gebrekkige communicatie, verkeerde diagnoses en de 
lange wachttijden. Deze problemen zorgen ook voor een negatieve ervaring. 

 Hulp van kleine of grote organisatie. Cliënten zijn positiever over zelfstandigen of kleinere 
organisaties dan over grotere organisaties. Ze vinden dat de hulp meer effect heeft, waarderen 
dat er een vast aanspreekpunt is, er snel gereageerd wordt en er een goede klik is met de 

hulpverlener. Dit is in tegenstelling tot cliënten van grotere organisaties. Ook zijn bij grotere 
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organisaties meer personeelswisselingen, waardoor cliënten vaker opnieuw hun verhaal 
moeten doen. 

 Passende hulp. Maatwerk speelt een rol in de cliënttevredenheid. De tevredenheid is groter 

naarmate de hulp meer is afgestemd op de behoeften van de jeugdige. Cliënten ervaren de 

hulp als passend als er naar ze geluisterd wordt en ze mogen meebeslissen. Zelfstandigen 

bieden vaker maatwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Duiding Jeugdhulp 

- Het aantal en percentage jeugdigen met jeugdhulp is, met fluctuaties per jaar, licht 
afgenomen sinds begin 2017. Dit in tegenstelling tot de andere gemeenten, de regio 
Holland Rijnland en heel Nederland waar het percentage toename. Het gaat vooral om 
jeugdhulp zonder verblijf. Dit is inclusief de hulp vanuit de wijkteams. Ondanks de 
daling is het gebruik van jeugdhulp in Hillegom en heel Holland Rijnland hoger dan 

gemiddeld in Nederland. 
- Het aantal en percentage jeugdigen in de jeugdbescherming is de afgelopen perioden 

gedaald. Daardoor is het percentage nu vergelijkbaar met de DBS en heel Holland 
Rijnland. Ook in de jeugdreclassering is een dalende trend te zien in Hillegom. 

- In Hillegom heeft circa 75% van de cliënten positieve of neutrale ervaringen met 
jeugdhulp. Dat is iets meer dan in Lisse en Teylingen.  
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4. Kosten hulp 

Deze indicator is gericht op beschikbaar en betaalbaar houden van de jeugdhulp. Dat 

zodat jeugdigen die echt hulp nodig hebben deze ook kunnen krijgen. 

 
* Dit zijn alle kosten voor jeugdhulp, uitgezonderd de regionale uitvoeringskosten. 
** De realisatiecijfers zijn prognoses gedurende het jaar. 
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Bijlage Overzicht indicatoren 

Toegang tot hulp 

1. Verwijzingen huisarts naar jeugdhulp->doel: beschikbaar en betaalbaar houden 
jeugdhulp 
- Aantal verwijzingen van huisarts, uitgesplitst naar jeugd- en opvoedhulp, ggz, begeleiding 

en ambulante hulp/daghulp vg. 
- Percentage verwijzingen huisarts t.o.v. het totaal verwijzingen naar jeugdhulp 

2. Praktijkondersteuner huisarts (poh)->doel inkoop: normaliseren /ambulantiseren en 

beschikbaar en betaalbaar houden jeugdhulp 
- Verhouding tussen: 

o Aantal jeugdigen geholpen door poh 
o Aantal jeugdigen terugverwezen naar het voorliggende veld, zoals welzijn en sport 
o Aantal jeugdigen doorverwezen naar specialistische hulp 

- Percentage jeugdigen (t.o.v. 0-17-jarigen) dat hulp krijgt van het poh 

3. Jeugd- en gezinsteams (JGT)-> doel inkoop: normaliseren /ambulantiseren en 
beschikbaar en betaalbaar houden jeugdhulp 
- Verhouding tussen: 

o Aantal jeugdigen geholpen door JGT 
o Aantal jeugdigen terugverwezen naar het voorliggende veld, zoals welzijn en sport.  

JGT’s registeren nu niet of jeugdigen na start van de hulp of in het kader van 
nazorg worden terugverwezen naar het voorliggende veld. Wel registreren zij dit 

direct bij aanmelding, voordat een jeugdige in zorg wordt genomen (en dus niet bij 
het JGT terecht komt). Deze gegevens gebruiken we als alternatief. In de nieuwe 
registratie van de integrale toegang worden verwijzingen naar het voorliggende 
veld beter in beeld gebracht.  

o Aantal jeugdigen doorverwezen naar specialistische hulp 
- Percentage jeugdigen (t.o.v. 0-17-jarigen) dat hulp krijgt van het JGT 
- Doelrealisatie: in hoeverre worden de doelen gerealiseerd. Dit wordt nu nog niet 

geregistreerd. Dat komt mede omdat het erg lastig is om goed en betrouwbaar te meten, 
bijvoorbeeld omdat er meer achter de oorspronkelijke hulpvraag blijkt te schuilen en 
doelen in de loop van de hulp kunnen wijzigen. Het JGT is wel bezig om de hulpvraag en 
doelen beter in beeld te krijgen en zij denkt na hoe de voortgang gemonitord kan worden. 
Ook bij de overgang naar de integrale toegang wordt het meten van doelrealisatie 
meegenomen. 

4. Aansluiting onderwijs-jeugdhulp->doel preventie en vroegsignalering 
Hiervoor worden diverse pilots ingezet. Deze geven kwalitatieve informatie. In deze monitor wordt 
een korte stand van zaken van de pilots gegeven. 
 

Jeugdhulp  
5. Jeugdigen in jeugdhulp->doel normaliseren/ambulantiseren en beschikbaar en 

betaalbaar houden jeugdhulp 
- Aantal jeugdigen met jeugdhulp totaal, uitgesplitst zonder en met verblijf. 

- Percentage jeugdigen met jeugdhulp (t.o.v. 0-17-jarigen) 
- Doelrealisatie: in hoeverre worden de doelen gerealiseerd. Dit wordt nu nog niet 

geregistreerd. Dat komt mede omdat het erg lastig is om goed en betrouwbaar te meten, 
bijvoorbeeld omdat er meer achter de oorspronkelijke hulpvraag blijkt te schuilen en 
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doelen in de loop van de hulp kunnen wijzigen. De kaders vanuit het inkoopplan jeugd 
worden (via het programma van eisen) vanaf 2022 vertaald in de contracten met 
zorgaanbieders. Daarin komen ook afspraken over monitoring te staan, zoals doelrealisatie. 
Er wordt wel een afweging gemaakt tussen wat we willen weten versus administratieve last 
voor de aanbieders. 

6. Jeugdbescherming 

Het is beperkt mogelijk om hierop te sturen (maatregel wordt opgelegd door kinderrechter) en het 
gaat om kleine aantallen. Deze indicator wordt ter informatie opgenomen.  

- Aantal jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel, zoals een ondertoezichtstelling of 
voogdijmaatregel 

- Percentage jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel (t.o.v. 0-17-jarigen) 

7. Jeugdreclassering 

Het is beperkt mogelijk om hierop te sturen en het gaat om kleine aantallen. Deze indicator wordt 
ter informatie opgenomen.  

- Aantal jeugdigen met jeugdreclassering 
- Percentage jeugdigen met jeugdreclassering (t.o.v. 0-17-jarigen) 

8. First-time right (op termijn) ->doel: direct passende hulp 
Percentage Jeugdigen waarbij de direct de juiste hulp wordt ingezet. Hier is nu nog geen goede 
indicator voor, maar hier wordt aan gewerkt vanuit de inkoop jeugd. Waarschijnlijk moeten 

hier bepaalde gegevens voor gekoppeld worden, namelijk het kunnen volgen van jeugdigen en 
nagaan of wisselingen van hulp minder vaak voorkomen. 

9. Wachttijden jeugdhulp->doel: verkorten wachttijden  
Het is nu nog niet mogelijk om structureel een betrouwbaar beeld van het aantal jeugdigen op 
de wachtlijst te geven. Denk bijvoorbeeld aan jeugdigen die op meer wachtlijsten staan of nog 
op een wachtlijst staan en ondertussen al hulp hebben. Hier wordt aan gewerkt om deze 
gegevens wel te kunnen leveren. 

 
10. Clienttevredenheid jeugdhulp 

Er wordt jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in de regio Holland Rijnland. 
Die geeft vooral kwalitatieve informatie. Er is bewust gekozen voor meer verhalend onderzoek 
(storytelling)n, omdat dit beleidsmatig meer aanknopingspunten biedt. In deze monitor worden 
de belangrijkste punten opgenomen.  

 
Kosten jeugdhulp 
11. Gerealiseerde uitgaven voor jeugdhulp en begroot budget->beschikbaar en 

betaalbaar houden jeugdhulp 

- Begroot budget (inclusief tussentijdse budgetophogingen rijk) 
- Verhouding tussen gerealiseerde uitgaven en begroot budget 


