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Passende en betaalbare jeugdhulp voor 

jeugdigen die het écht nodig hebben “Dat 

doen we samen” 

 

Vanaf 2022 gaan gemeenten en aanbieders in Holland Rijnland jeugdhulp 

organiseren en inkopen op basis van zeven segmenten waarin alle 

jeugdhulpvormen zijn onderverdeeld. De voorbereidingen voor de nieuwe 

werkwijze zijn al in volle gang. De kern van de aanpak is om hulp nabij 
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jeugdigen integraal aan te pakken. Hierbij wordt niet alleen naar 

de jeugdige, maar naar de situatie van het hele gezin gekeken. 

Alleen dan kun je jeugdigen echt helpen... 

 

lees meer  
 

 

 

 

JGT kijkt met brede blik naar het hele gezin 

“De glimmende ogen van het jongetje, daar 

doe ik het voor”  

 

Al sinds 2014 werkt orthopedagoog Marije Voorthuis in Lisse bij één van de 18 

Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) in regio Holland Rijnland. Als jeugd- en 

gezinswerker werkt ze vanuit Cardea samen met andere professionals. “Doen 

wat nodig is dichtbij de cliënt; als het iets ingewikkelder is met inzet van 

specialistische hulp en waar mogelijk afschalen” is Marije’s 

motto. Dat doet zij met veel passie. Als JGT-er is zij 

gespecialiseerd in complexe veiligheidscasuïstiek en ondermeer 

lid van het regionale PGB Expertteam... 

  

 

lees meer  
 

 

Arbitrage: AEF 

 

Vrijdag 18 december 2020 is het onderzoek van AEF gepubliceerd over de 
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vraag hoeveel middelen gemeenten structureel nodig hebben om hun taken 

voor jeugdhulp goed uit te kunnen voeren. Het onderzoek laat zien dat 

gemeenten in 2019 zo’n € 1,7 miljard meer uitgeven aan 

jeugdhulp dan dat ze aan middelen ontvangen. Dat is één van 

de conclusies van het onderzoek dat adviesbureau AEF deed 

in opdracht van het Rijk en de VNG... 

  

 

lees meer  
 

 

  

 

Werken vanuit segmenten 

 

In de regio is voor de Inkoop jeugdhulp 2022 e.v. gekozen voor een meerjarig 

ontwikkeltraject, waarbij een gesegmenteerde inkoop wordt gehanteerd. Op 

segmentniveau zijn strategische keuzes gemaakt voor de inzet van 

inkoopinstrumenten (Toegangsmanagement, Leveranciersmanagement, 

Contract en Bekostiging). In het programmaplan zorgaanbod is benadrukt dat 

het transformeren van het zorglandschap vraagt om focus en een doelgerichte 

stapsgewijze doorontwikkeling... 
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lees meer  
 

 

  

 

Praktijkscan VWS in Holland Rijnland 

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is bezig met de 

voorbereiding van de aanpassing van de Jeugdwet per 2023. De wijziging in de 

Jeugdwet moet bijdragen aan een verbetering van beschikbaarheid en 

continuïteit van zorg voor jeugdigen... 

  

 

lees meer  
 

 

Terugblik bestuurders in gesprek 

 

Een eerste bestuurlijke bijeenkomst over ontwikkelingen in de jeugdhulp met 

vertegenwoordiging van bestuurders van jeugdhulpaanbieders en wethouders 

van de gemeenten. De wethouders jeugd van de gemeenten in Holland 

Rijnland gaan komend jaar periodiek in gesprek met jeugdhulpaanbieders. De 

aanleiding is dat zij zien dat de opgave waar we voor staan alleen in 



5

 

gezamenlijkheid gerealiseerd kan worden... 

  

 

lees meer  
 

 

  

 

Praktijkvoorbeelden in de spotlights 

 

Op basis van de thema’s doorstroom/uitstroom, normaliseren en de rol van de 

jeugdprofessional delen twee aanbieders, Timon en Horizon, een 

praktijkvoorbeeld... 

  

 

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 

(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. 
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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 

jeugdhulphollandrijnland.nl 

 

Bezoekadres: 

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden 

 

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

Je kunt je hier afmelden voor deze lijst. 

 

 

  

  

 


