
1

Pia Teeuwen

Van: Jeugdhulpregio Holland Rijnland <communicatie@hollandrijnland.nl>

Verzonden: donderdag 25 november 2021 14:15

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Nieuwsbrief Jeugdhulp Holland Rijnland

 

Bekijk de Nieuwsbrief in je browser 

  

 

 

November 2021, Jeugdhulp Holland Rijnland  

 

 

  

 

Versterken gezinnen en versnellen goede 

aanpak 

 

Zorgen voor goede, tijdige en betaalbare jeugdhulp voor de jeugdige die het 

echt nodig heeft. Dat is de opgave waarvoor wij staan als gemeenten. Die 

opgave kunnen we alleen in partnerschap met jeugdhulpaanbieders en andere 
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partijen realiseren. Ik ben er dan ook trots op dat we goed zijn voorbereid op de 

nieuwe werkwijze vanaf 2022. Dankzij alle inspanningen van alle 

betrokkenen sluit de jeugdhulp dan nog beter aan op wat echt 

nodig is.... 

 

lees meer  
 

 

 

 

Samen op zoek naar pleeg- en 

gezinshuisouders 

 

Gemeenten in Holland Rijnland willen graag meer gezinsgerichte 

woonvormen voor kinderen en jongeren. Samen met aanbieders 

zijn de eerste stappen gezet. Op 26 oktober vond in 

samenwerking met de Driestroom een wervingsavond plaats 

voor geïnteresseerden voor een kleine zeer specialistische 

woonvoorziening. Deze nog op te zetten woonvoorziening richt 

zich op jeugdigen met autisme... 

  

 

lees meer  
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Normaliseren: “zo gewoon en zo thuis 

mogelijk” 

 

De ambitie van de gemeenten in Holland Rijnland is “passende en betaalbare 

jeugdhulp voor kinderen die het echt nodig hebben”. Dit staat onder druk. Om 

schaarse zorg en middelen goed in te kunnen zetten, gaan gemeenten daarom 

scherper afbakenen wanneer sprake is van specialistische jeugdhulp en 

wanneer inzet van hulp of ondersteuning op een andere manier mogelijk is... 

  

 

lees meer  
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Terugblik bestuurlijke bijeenkomst 3 

november 

 

“Transformeren doe je samen.” Dat is de overtuiging van 15 bestuurders van 

jeugdhulpaanbieders, GI’s en gemeenten. Daarom vond op 3 november een 

derde bestuurlijk gesprek over transformatie van de jeugdhulp plaats. Het 

thema is ook deze keer afgeleid uit de actualiteit en heeft als thema “Aanpak 

wachtlijsten”. De druk op het jeugdhulpstelsel -waaronder hoog specialistische 

Jeugd-GGZ en VG- is hoog. Het aanpakken van de wachtlijsten en kijken naar 

waarom iemand op de wachtlijst staat, zijn belangrijke onderdelen van het 

oplossen ervan... 

  

 

lees meer  
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Samenwerken op de Ontwikkeltafel in 2022 

 

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 de inhoudelijke opgave per segment. Per segment wordt vijf keer 

per jaar een Ontwikkeltafel georganiseerd. Aanbieders die als onderdeel van 

de inkoop 2022 zijn geselecteerd als ontwikkelpartner, nemen deel aan deze 

Ontwikkeltafel... 

  

 

lees meer  
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Regiovisie basis voor doorontwikkelen 

 

In 2020 hebben gemeenten in VNG-verband ingestemd met de Norm voor 

Opdrachtgeverschap Jeugd (NvO). Met deze NvO willen gemeenten de 

regionale samenwerking en het opdrachtgeverschap versterken, met het oog 

op een goed functionerend jeugdzorglandschap. Onderdeel van de NvO is het 

opstellen van een regiovisie. Momenteel werkt regio Holland Rijnland hieraan. 

Hierbij gaat het niet om een nieuwe visie, maar om het verbinden van de visies 

die in de verschillende gemeenten en/of subregio’s al zijn vastgesteld... 

  

 

lees meer  
 

 

TWO heet per 1 januari Serviceorganisatie 

Zorg 

 

TWO heet voortaan Serviceorganisatie Zorg Vanaf januari 2022 gaat de TWO 

verder als Serviceorganisatie Zorg. De Serviceorganisatie Zorg (SOZ) gaat 

voortbouwen op de fundamenten die de TWO in nauwe samenwerking met de 
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gemeenten en de jeugdhulpaanbieders heeft gelegd... 

  

 

lees meer  
 

 

 

Holland Rijnland betrokken bij wijziging 

Jeugdwet 

 

De ministerraad heeft op 5 maart 2021 de gewijzigde Jeugdwet “Verbetering 

beschikbaarheid zorg voor jeugdigen” vastgesteld. Momenteel ligt de 

gewijzigde Jeugdwet ter toetsing bij de Raad van State. Het is nog onduidelijk 

wanneer deze ter vaststelling naar de Tweede en Eerste Kamer gaat. ... 

  

 

lees meer  
 

 

 

Mijlpalen inkoopproces 

 

De afgelopen periode is hard gewerkt om de inkoop 2022 te realiseren. Via 

twee inkooprondes hebben bestaande en nieuwe partijen kunnen inschrijven. 

Dit leidt tot een gevarieerd aanbod... 

  

 

lees meer  
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Betere jeugdhulp dankzij nieuwe aanpak 

 

Met de Rijksmiddelen voor de structurele tekorten jeugd-hulp bij gemeenten zet 

de regio Holland Rijnland in op de ‘’Aanpak versterken en versnellen’’. Deze 

aanpak sluit aan op de regionale koers en versterkt en versnelt de doelen en 

ambities uit het inkoopplan... 

  

 

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. 

 

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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