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Een nieuwe lente, een nieuw geluid! 

 

Een nieuwe gemeentelijke `regeerperiode’ van vier jaar breekt aan. De 

afgelopen vier jaar hebben we hard gebouwd om de ingezette transformatie 

door te ontwikkelen. De komende vier jaar zal een ander team van wethouders 

de schouders onder de uitdagingen die er nog liggen zetten. Ik zal mijn functie 

als voorzitter neerleggen omdat mijn wethouderschap niet doorgezet zal 

worden... 

  

lees meer 
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Volop aan de slag voor analyse wachttijden 

 

Eind december 2021 is gestart met de projectaanpak voor wachttijden. Deze 

aanpak richt zich op de wachttijden voor ambulante, specialistische GGZ binnen 

Holland Rijnland. Het doel is te komen tot een scherpe analyse van de oorzaken 

van de wachttijden en -lijsten. Een onderdeel hiervan is dat de betrokken 

aanbieders hun wachtlijsten inventariseren en ‘opschonen’. Dit laatste betekent 

dat er wordt gekeken of kinderen en jongeren die op de wachtlijst staan 

misschien ook ergens anders aangemeld zijn. Op diverse wachtlijsten 

tegelijkertijd staan geeft namelijk een vertekend beeld van de totale omvang... 

lees meer 
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Jeugdhulp op school 

 

Sinds januari 2022 wordt in het gespecialiseerd onderwijs ‘Jeugdhulp op school’ 

ingezet. Het gaat om vijftien scholen in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse 

regio. Elke school heeft één van de gecontracteerde aanbieders gekozen die op 

hun school de hulpvragen gaat afvangen. Deze nieuwe vorm van hulp is 

ontstaan door het leren van pilots in de regio. Eén van die pilots vond plaats op 

de Leo Kannerschool SO waar samen met jeugdhulpaanbieder Inzowijs ‘De 

Haven’ is ontwikkeld... 

lees meer 

 

  

  

Buurtgezinnen actief, groen licht voor BSO 

Plus en POH-J werkt 

 

Buurtgezinnen in Leiden van start  

In opdracht van SOL en de gemeente Leiden is Buurt-gezinnen nu ook in 

Leiden actief. Onder het motto ‘Op-voeden doen we samen’, koppelt 

Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de 

buurt... 

 

https://jeugdhulphollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2022/04/NIEUWSBRIEF-Jeugdhulp-april-2022.pdf#page=2


 

Regio Holland Rijnland geeft groen licht voor pilot BSO Plus 

Onze gemeenten hebben ingestemd met een pilot met het bieden van 

zogenaamde ‘BSO Plus voorzieningen’. De BSO Plus voorzieningen maken het 

mogelijk dat kinderen die nu vanwege een beperking of hulpvraag niet terecht 

kunnen in een reguliere BSO, daar straks wél gebruik van kunnen maken... 

 

Huisartsen ontvangen praktijkondersteuner jeugdhulp met open armen 

‘Laagdrempelige en vertrouwde hulp zonder verwijzing’. Veel huisartsen in 

Holland Rijnland ontvangen praktijkondersteuners voor de jeugd met open 

armen in hun praktijk. Deze ondersteuners kunnen kinderen met problemen 

laagdrempelige hulp bieden bij angst en stress, gedragsproblemen, 

psychosociale problemen, stemmingsproblemen of eenzaamheid... 

lees meer 

 

  

 

Mieke Hogervorst nieuwe directeur 

Serviceorganisatie Zorg 

 

Sinds 1 april is Mieke Hogervorst de nieuwe directeur van de Serviceorganisatie 

Zorg Holland Rijnland (voorheen Tijdelijke 

Werkorganisatie). Hiermee volgt zij Jeannine Paauw op die deze 

functie tussentijds heeft waargenomen. Mieke gaat dagelijks 

leiding geven aan de Serviceorganisatie Zorg en wordt hiermee 

eindverantwoordelijk voor de contractering, contractmanagement, 

monitoring en administratie van jeugdhulp in onze regio... 

lees meer 
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Pleeggezinnen 

 

Regio Holland Rijnland werkt aan het versterken 

van het zorgaanbod op het gebied van wonen. 

Gemeenten vinden het belangrijk dat als kinderen 

niet meer thuis kunnen wonen, zij terecht kunnen in 

een gezinsvorm zoals pleegzorg... 

  

lees meer 

 

  

  

Doorbraakaanpak Holland Rijnland 

 

Vanaf 2022 verandert de opzet van de Ontwikkeltafel zoals we die nu kennen. 

We werken dan met de indeling in segmenten zodat we meer kunnen verdiepen 

op Het verscherpte toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

en het interbestuurlijk toezicht door VWS op de samenwerkende 

jeugdhulpregio’s in ZW 4, waar Holland Rijnland onder valt, is half februari 2022 

https://jeugdhulphollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2022/04/NIEUWSBRIEF-Jeugdhulp-april-2022.pdf#page=4


 

opgeheven... 

  

lees meer 

 

  

  

 

Webinar journalisten nieuwe 

jeugdhulpaanpak 

 

Tijdens het webinar “Een andere kijk op jeugdhulp” op 10 maart presenteerden 

we aan journalisten onze gezamenlijke jeugdhulpaanpak in Holland Rijnland. De 

kern van deze aanpak is dat we sinds dit jaar met een brede integrale blik kijken 

naar het naar de situatie van het hele gezin. Wethouder Corien van Starkenburg 

zette helder uiteen hoe deze nieuwe aanpak in onze regio werkt... 

lees meer 

 

  

Samenwerken aan veiligheid 

 

In de afgelopen anderhalf jaar is met inzet van drie pilots geoefend met een 

hernieuwde en intensievere samenwerking tussen de Gecertificeerde 

https://jeugdhulphollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2022/04/NIEUWSBRIEF-Jeugdhulp-april-2022.pdf#page=5
https://jeugdhulphollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2022/04/NIEUWSBRIEF-Jeugdhulp-april-2022.pdf#page=6


 

Instellingen en de gemeentelijke lokale toegangsteams jeugd in Alphen aan den 

Rijn, Hillegom en Leiderdorp. De ervaringen met de pilotteams zijn positief. Er is 

een betere aansluiting en samenwerking ontstaan tussen het vrijwillig en 

gedwongen kader in de jeugdzorg.... 

lees meer 

 

  

  

 

Afbouw JeugdzorgPlus 

 

Regio Holland Rijnland werkt samen met vier andere jeugdhulpregio’s in 

Landsdeel Zuidwest op het gebied van JeugdzorgPlus. Het gezamenlijke doel is 

hulp voor de meest kwetsbare jeugd goed vorm te geven. We werken aan een 

breed palet aan JeugdzorgPlus richting de afbouw van de 100 gesloten bedden 

in 2024. Toewerken naar “0” is een doel op langere termijn. Kleinschalig, zo 

dicht bij huis als mogelijk, een doorgaande lijn in het onderwijs en stoppen met 

separeren zijn normen waaraan JeugdzorgPlus moet voldoen. Dit doen we met 

de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en Midden 

Holland... 

lees meer 

 

https://jeugdhulphollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2022/04/NIEUWSBRIEF-Jeugdhulp-april-2022.pdf#page=6
https://jeugdhulphollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2022/04/NIEUWSBRIEF-Jeugdhulp-april-2022.pdf#page=6


  

  

 

Ontwikkeltafels jeugdhulpaanbieders 

 

Sinds 1 januari 2022 hebben de samenwerkende gemeenten een nieuw 

sturingsinstrument: de ontwikkeltafel. Dit instrument is vooral bedoeld om de 

jeugdhulp in onze regio verder te verbeteren. In totaal zijn zeven ontwikkeltafels 

gestart. Onder het voorzitterschap van de gemeente duiden zorgaanbieders de 

situatie in hun segment en denken zij na over mogelijke verbeteringen om onze 

inkoopdoelen te behalen. Concreet worden cijfers en trends gedeeld, 

knelpunten geïnventariseerd en best practices gedeeld. Het streven is dat nog 

voor de zomer op elke ontwikkeltafel een uitvoerbaar eerste 

transformatie/verbeterplan ligt... 

lees meer 

 

  

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio 

Holland Rijnland. Holland Rijnland bestaat uit drie samenwerkende regio’s. Leidse regio (Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) en Regio Duin en Bollen (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en 

Teylingen): inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp, gesloten jeugdhulp, veiligheid en crisis. De Rijnstreek 

https://jeugdhulphollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2022/04/NIEUWSBRIEF-Jeugdhulp-april-2022.pdf#page=7


 

(Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop): werkt in Holland Rijnland samen op veiligheid, 

crisis-bereikbaarheidsdienst en Jeugdzorgplus. De Rijnstreek regelt alle andere jeugdhulp subregionaal. 

 

Heb je nieuws of wil je reageren? 

Stuur een bericht naar: → communicatie@hollandrijnland.nl 

 

Je kunt je hier afmelden voor deze nieuwsbrief 

 

Jeugdhulpregio Holland Rijnland 

Postbus 558, 2300 AN Leiden 

071 - 523 90 90 

www.jeugdhulphollandrijnland.nl 

 

Bezoekadres: 

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden 

 

Wil je de manier wijzigen waarop je deze e-mails ontvangt? 

Je kunt je gegevens bijwerken of je afmelden voor deze lijst. 

 

Blijf op de hoogte en abonneer je op deze nieuwsbrief. 
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