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Inhoud 
In de notitie is een analyse gemaakt op thema’s die organiseren van maatwerk 

belemmeren. Deze analyse is gemaakt met behulp van de regionale expertteams.  
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Aanleiding 

Ten behoeve van het leren van complexe casuistiek is aan ieder landsdeel gevraagd een analyse te 
maken van het zorgaanbod en de knelpunten van de regio. Het gaat hierbij om een analyse of het 
(boven)regionale zorgaanbod afdoende aansluit bij de zorgbehoefte van de meest complexe 
gezinnen. Deze analyse zal zich wat minder richten of een te veel of een overschot aan zorg omdat 
helder mag zijn dat dit in Nederland niet speelt. Als er een overschot van zorg aanwezig is, zal dat 
niet zijn omdat er te veel georganiseerd is, maar omdat het aanbod onvoldoende aansluit bij de 
vraag van de regio.  
 
Het boevenregionaal expertisenetwerk (BREN) van Zuid-Holland is gebouwd op 5 jeugdhulpregio’s 
waar we vooral inzetten op de verbindingen tussen de regionale expertteams om tot een dekkend 
netwerk te komen dat we aanvullen met de expertise van aanpalende sectoren. In deze analyse 
hebben we thema’s met de expertteams opgehaald die knelpunten veroorzaken in het goed kunnen 
organiseren van hulp voor de meest kwetsbare doelgroep. Daarnaast is ook een inventarisatie 
gemaakt van wat de expertteams als te kort in het zorgaanbod ervaren. Het gaat hierbij óók om te 
weinig capaciteit van bestaand aanbod. Alhoewel het BREN niet opgericht is voor regionale 
inkoopvraagstukken, willen we dit wel benoemen aangezien te weinig capaciteit in bestaand aanbod 
twee effecten kan hebben: 

1. Door het uitblijven van passende hulp in betsaand aanbod neemt de complexiteit van de 
porblematiek toe. 

2. Te weinig capaciteit in betaand aanbod belemmerd het combineren van opmaat 
samengestelde zorgpakketten.  

 
We zullen in deze analyse eerst starten met de bovenregionale thema’s die benoemd zijn door alle 
expertteams als belemmerende factoren in het organiseren van passende hulp op de meest 
complexe doelgroep. Vervolgens zullen we benoemen in welke zorgvormen een te kort ervaren 
wordt.  

Thema’s  

In Zuid-Holland zijn door de expertteams gezamenlijk de thema’s geïnventariseerd waar nog 
onvoldoende passende oplossing voor is bedacht en die belemmerend worden ervaren in het 
organsieren van passende hulp voor complexe doelgroepen. Het BREN kan hier mogelijk 
complementair aan zijn en zorg dragen voor dekkend aanbod en passende oplossingsrichtingen. De 
meerwaarde van het bovenregionale expertisenetwerk is de grotere schaal aan specialisme waar 
men van elkaar kan leren, het gezamenlijke aanpakken van complexe thema’s en het leren van 
elkaar specifiek gericht op de doelgroep met multiproblematiek. Wij zien met name toegevoegde 
waarde in het gezamenlijke aanpakken van complexe thema’s en het leren van elkaar specifiek 
gericht op de doelgroep van moeilijk plaatsbare kwetsbare jongeren met multiproblematiek. Denk 
hierbij aan onderstaande thema’s die we vanuit Zuid-Holland als (kwalitatieve) rode draden 
aanmerken en waarop bovenregionaal behoefte ligt om verder met elkaar in door te ontwikkelen. 
 
SAMENWERKING EN VERBINDING MET ANDERE EXPERTISES/DOMEINEN 
Om tot perspectiefbiedende trajecten te kunnen komen voor de meest complexe dioelgroep is het 
van belang om buiten de kaders van de jeugdwet heen te kunnen kijken. Dit betreffen 
domeinoverstijgende, bovenregionale hick-ups die niet enkel om regionale verbeteringen vragen, 
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maar juist breder zullen moeten worden opgepakt. Het gaat hierbij om aanplanede sectoren als de 
WLZ (Wet Langdurige Zorg), volwassenen GGZ, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en 
onderwijs. Zij kennen andere financieringsstromen, andere aansturing en worden op andere schaal 
of regio georganiseerd dan de zorg en hulpverlening die vanuit de Jeugdwet bekostigd wordt. 
Hierdoor wordt het werkelijk verbinden, domeinoverstijgend werken en het kunnen leveren van 
maatwerk in gezinnen en voor jongeren in praktijk belemmerd.  
 
Verbinding WLZ 
Er is onvoldoende aansluiting met het domein Wlz (intensieve zorg bekostigd vanuit de Wet 
langdurige zorg en geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg). Een hoog percentage van 
de meest complexe doelgroep van de jongeren in de jeugdhulpverlening heeft na de 18de verjaardag 
nog een vorm van behandeling en/of begeleiding nodig. Als deze jongeren in aanmerking zouden 
kunnen komen voor een WLZ- indicatie is deze moeilijk te verkrijgen en vindt er geen inhoudelijke 
matching plaats of de jongere van het aanbod zou kunne profiteren. Dit betreft een strenge 
procedurele ‘papieren’ aanvraag. Als de WLZ-indicatie verkregen wordt, zijn de wachtlijsten 
dusdanig lang zodat er geen aansluiting aan de jeugdhulpverlening mogelijk is. Voor continuïteit van 
zorg is het van belang om een betere aansluiting te maken.  
 
Verbinding volwassen GGZ 
Verbinding met de volwassenen GGZ is van belang om meer gezinsgericht te kunnen werken. 
Immers; binnen een gezinssysteem is altijd sprake van een wisselwerking. Welke invloed heeft een 
kind met een ontwikkelingsstoornis op het ouderschap van opvoeders? En vice versa: welke invloed 
heeft een ouder met psychische problematiek op het veilig opgroeien en ontwikkelen van een kind?  
 
Verbinding WMO 
Goede verbinding tussen de Jeugdwet en de Wmo is noodzakelijk om de overgang van 18- naar 18+ 
voor jongeren te versoepelen. Wanneer jongeren onder de 18 jaar zijn wordt de jeugdhulpverlening 
gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Ben je 18 jaar geworden, dan komt dit recht te vervallen en moet 
de benodigde zorg vanuit bijvoorbeeld de Wmo of de Wlz bekostigd worden. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat ook voor de jongeren waarbij sprake is van complexe problematiek, waarbij mogelijk 
sprake is van maatwerk en geen klip en klaar aanbod, deze overgang soepel verloopt, zodat de 
doorgaande lijn niet doorbroken wordt ten behoeve van de cliënt? 
 
Verbinding onderwijs 
De verbinding tussen jeugdhulp en het onderwijs is in praktijk een organisatorische uitdaging 
vanwege verschillende financieringsstromen, maar is van groot belang om de continuïteit tussen 
onderwijs en zorg voor kinderen waarbij sprake is van complexe problematiek te kunnen borgen. 
Doel hierbij is deze kinderen toekomstgerichte trajecten aan te kunnen bieden. 

 
ZORGEN VOOR PASSEND AANBOD VOOR DE FORENSISCHE DOELGROEP 
Er worden momenteel (ook landelijk) knelpunten gezien in het zorgen voor een doorlopende lijn 
vanuit jeugddetentie en JeugdzorgPlus richting jeugdhulp. De forensische doelgroep die deliquent 
gedrag (vaak gepaard met agressie) vertoont of heeft vertoond is een doelgroep waar de jeugdhulp 
niet altijd voor open staat of zichzelf voldoende capabel acht om met deze problematiek om te gaan. 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren niet in een gat vallen, maar dat er continuïteit bestaat in 
hun dagbesteding/leerlijn/begeleiding/behandeling?  
 
ALTERNATIEVEN VOOR DE JEUGDZORGPLUS 
In Zuid Holalnd wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de JeugdzorgPlus. Er is een 
groots verandertraject lopend waarbij we proberen andere zeer intensieve zorg op te bouwen zodat 
de vraag voor JeugdzorgPlus af zal nemen. Daarnaast proberen we de zorg binnen de JeugdzorgPlus 
ook te verder te ontwikkelen. De alternatieven zijn in ontwikkeling en de doorontwikkleing van de 
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reguliere JeugdzorgPlus ook. Denk aan betere doorstroom en passende vervolghulp, met aansluiting 
van onderwijs en continuïteit in de leerlijn. We zien meer mogelijkheden in het bedenken en 
uitvoeren van dergelijke alternatieven wanneer we dit bovenregionaal kunnen doen, in plaats van 
regionaal. De Plaatsingscoördinatie Zuid West zou hier samen met de aanbieders een rol in kunnen 
hebben. Hierin zien we veel uitdagingen zoals veiligheidsvraagstukken en de toenemende vraag die 
je aan lokaal onderwijs en hulpverlening stelt. In Zuid-Holland zijn we in opbouw van deze innovatie.  

 
JUISTE DOORVERWIJZING/TOELEIDING NAAR SPECIALISTISCHE GGZ EN 

WACHTLIJSTPROBLEMATIEK BINNEN DE GGZ 
Naast de verwijsroute vanuit gemeenten en gecertificeerde instellingen kennen we de medische 
verwijsroute naar de specialistische geestelijke gezondheidszorg vanuit huisartsen. Hoe kunnen we 
deze route meer integreren in de regionale expertteams? Hoe krijgen we zicht op de jongeren die 
meer nodog hebben dan alleen deze enkelvoudige verwijzing? Het komt voor de zeer complexe 
jongeren pas in beeld bij een jeugdteam/ expertteam/ GI als het binnen de GGZ geëscaleerd is. Het 
gebeurt dat er dan geen andere oplossing meer is dan zeer intensieve vormen van jeugdhulp in te 
zetten en dat is vaak is dat een ZIKOS- opname. (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en 
Stabilisatie). Het ZIKOS wordt vaker de Intensive Care van de JeugdzorgPlus genoemd. Hoe krijgen 
we meer zicht en grip en kunnen we eerder helpen om escalatie te voorkomen? Hoe kan het BREN 
profiteren van de kennis en kunde van artsen en psychiaters werkzaam in deze medische route om 
zorg voor deze jeugdigen zo thuis mogelijk te organiseren. Als we hier kennis en expertise 
bovenregionaal over kunnen uitwisselen komt dit ten behoeve van de, soms complexe, zoektocht 
naar een passend hulpaanbod voor de doelgroep die niet bekend is binnen de jeugdhulpverlening.  
 
Op een andere manier naar zorgvragen kijken, deze analyseren en het aanbod op aanpassen kan 
mogelijk bijdragen aan het terugdringen van wachtlijstproblematiek waarmee veel GGZ organisaties 
te kampen hebben. Hier is niet alleen kennis van de medische route voor nodig, maar spelen ook 
wetenschappelijke inzichten een rol. Het betrekken van universiteiten en academische instellingen 
voor het doen van onderzoek naar gezinsproblematiek en interventies is hierin noodzakelijk.   

 
ASS-DOELGROEP 
Jeugdigen met problematiek op het autismespectrum (ASS) waarbij sprake is van comorbiditeit, 
bijvoorbeeld in de vorm van forse gedragsproblematiek. Met name voor kinderen waarbij het 
belangrijk is om juist even uit de thuissituatie gehaald te kunnen worden, zijn er onvoldoende 
passende mogelijkheden waardoor zij tot rust kunnen komen, kunnen stabiliseren en behandeld 
kunnen worden.  

 
ORGANISATIE EN ZORGINKOOP 
Problematiek die heel weinig voorkomt en geduid wordt als écht een specialisme, wordt niet op 
lokaal of regionaal niveau ingekocht. Hiervoor is het LTA. Echter is deze zorg dan vaak niet dicht bij 
het gezin. Wat is voorliggend; de passende hulp of zo lokaal mogelijk?  
 
RESULTAATMETINGEN EN HET ANALYSEREN VAN TRENDS 
Er wordt momenteel per jeugdhulpregio (per regionaal expertteam) geregistreerd op casusniveau. Er 
worden ook regionale analyses gemaakt maar deze gegevens zijn moeilijk vergelijkbaar. Daarnaast is 
de registratie regionaal ingericht. Leren we ook genoeg van elkaar? Als we tevereden zijn in hoe we 
iets ingericht hebben, kunnen de andere regio’s dat misschien nog beter? Wat kunnen we leren van 
de casuistiek van de andere regio?  

Ontbrekend zorgaanbod (of capaciteit) 
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In onderstaande opsomming hebben wij een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste tekorten 
op dit moment. Een aantal gelden voor alle regio’s; enkele hebben we specifiek naar regio 
uitgewerkt. 
 
DIRECT INZETBARE AMBULANTE HULP 

Er is een tekort aan verscheidene vormen van direct inzetbare/ beschikbare ambulante vormen van 
jeugdhulpverlening of GGZ-behandeling. De vormen kunnen per regio (licht) verschillen, echter we 
zien dat het direct inzetten van ambulante trajecten meer dan eens op zich laat wachten waardoor 
problematiek verergert of (in sommige gevallen) escaleert. Het gaat hierbij om verschillende 
vormen, zoals veel uren inzet jeugd- en opvoedondersteuning, inzet van praktische hulp om een 
gezinssysteem te ontlasten of jGGZ- interventies of systeem therapeutische interventies. Om de 
transformatie vorm te geven en effectief vorm te geven aan minder uithuisplaatsingen, is de directe 
inzetbaarheid van ambulante zorg essentieel. 
 
GEZINSHUIZEN 
Er is een tekort  aan gezinshuizen, waarbij er met name voor de 12+ kinderen nauwelijks aanbod is. 
Krapte voor gezinshuisplekken is al langere tijd een knelpunt, als gevolg van het sluiten van lang 
verblijf groepen. Het blijkt uit rapportages van de expertteams dat het tekort aan gezinshuizen 
verder toeneemt omdat er steeds meer vraag is naar zorg in gezinsvormen dan op een leefgroep, 
ook voor de meer complexe doelgroep.  Aanmeldingen worden soms ontmoedigd door de lange 
wachtlijst en kleine kans op matching. Als gevolg hiervan wordt uitgeweken naar andere 
alternatieven, zoals een leefgroep waar kinderen dan lang verblijven, of gezinshuizen buiten de 
regio. In eerste instantie wordt gekeken naar het gecontracteerde aanbod; als blijkt dat er geen 
aanbod is, wordt gezocht naar een plek buiten de regio bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders (wat 
contractueel en financieel door omgang en afstand moeilijk is).  
 
PLAATSING VOOGDIJPUPILLEN 

Vanwege het woonplaatsbeginsel is de gemeente waar de voogdijpupil woont of gaat wonen 
verantwoordelijk. Als er geen passende zorg in de regio is, moet er worden uitgeweken naar andere 
regio’s. Gemeentes werpen bezwaren op om voogdijpupillen op te nemen omdat zij aangeven daar 
geen financiën voor te hebben. Het is begrijpelijk dat gemeentes, waar verhoudingsgewijs veel 
gezinshuizen, pleeggezinnen en andere residentiële voorzieningen zijn, kritisch zijn omdat zij met 
onverwachte kosten te maken krijgen. Op dit moment wordt geconstateerd dat voogdijpupillen 
daarvan de dupe zijn. 
 
DOELGROEP 18-/18+ 
Er is een toenemende trend dat er weinig plekken zijn voor beschermd/beschut wonen en er is een 
grote wachtlijst. Daarnaast is er gebrek aan perspectief voor deze jongeren.  Dit signaal leeft  binnen 
alle regio’s. In Midden Holland krijgt het project ‘van geen stek naar eigen plek’ om deze reden een 
vervolg. In Haaglanden lijkt het afgelopen kwartaal het probleem groter te zijn geworden, waarbij 
regelmatig vragen komen bij het expertteam over deze jongeren.  
 
UITGEPUTTE GEZINSSYSTEMEN 
De aandacht voor het ontlasten van uitgeputte gezinssystemen is een veel voorkomende vraag 
geworden. Op deze manier wordt gewerkt aan een plek zo thuis mogelijk, waarbij het gezin nog 
altijd de vaste plek is voor het kind. We zien daarom een toenemende vraag naar zorgboerderijen 
(vanwege de dieren), dagbesteding (omdat onderwijs niet haalbaar blijkt) en logeermogelijkheden 
bij kleine zorgaanbieders. Ook neemt de begeleidingsvraag in deze gezinnen toe, waarbij 
behandeling niet (langer) op de voorgrond staat. Er is een veel grotere vraag dan aanbod en we 
merken dat deze zorg wegens capaciteitsproblemen vaak niet direct beschikbaar is.  
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REALISEREN PASSEND AANBOD IN COMBINATIE MET PASSEND PROFIEL HULPVERLENER 
Steeds vaker worden de expertteams verzocht niet enkel mee te denken over passend aanbod maar 
ook over een passend profiel hulpverlener. Het hebben van een ‘klik’ ter bevordering van de 
hulpverlening begint vaker gezien te worden als succesbepalende factor van de hulpverlening. In 
bijvoorbeeld Haaglanden is hier binnen het expertteam aandacht voor en wordt er vanuit 
zorgbemiddeling naar de beste match gezocht (bijvoorbeeld vanuit cultuurspecifieke achtergrond). 
 
WLZ-INDICATIE MET COMPLEXE ZORGVRAAG 
Er worden bij de expertteams een toenemend aantal vragen gesteld over jonge kinderen die niet in 
aanmerking komen voor een WLZ-indicatie en een zeer complexe zorgvraag hebben. Gezien lange 
wachttijden en het ontbreken van de juiste indicatie is dit een kleine groep kinderen die 
behandelplekken bezet houden, en niet kunnen doorstromen naar passende zorg. Dit betreft een 
zeer complexe doelgroep waarvoor geen toereikende oplossingen worden gevonden binnen een 
aanvaardbare termijn. Hierbij merken wij nog op dat bij orthopedagogische behandelcentra de WLZ-
indicatie niet verleend kan worden vanwege de benadering dat kinderen zich ontwikkelen en 
daarmee behandeling behoeven terwijl deze kinderen het meest kunnen ontwikkelen bij een long-
care verblijf. 
 
KLEINSCHALIGE WOONVOORZIENINGEN 

De behoefte aan kleinschalige woonvoorzieningen voor bepaalde doelgroepen blijft onverminderd 
aanwezig. We zien hierbij dat de behoefte voortkomt uit breakdown in gezinshuizen waarbij een 
verblijfsvorm wordt gezocht voor jonge kwetsbare kinderen die het niet in een gezinshuis redden.  
 
COMPLEXE ZORGVRAGEN VAN KINDEREN MET AUTISME SPECTRUM STOORNIS (ASS) 

Er wordt een groot beroep gedaan op de kennis van en ervaring met complexe zorgvragen van 
kinderen met Autisme. In sommige regio’s is tot ca. 40 % van de vragen aan het expertteam 
gerelateerd aan ASS-problematiek. Maatwerk binnen de reguliere hulpverlening zonder deze 
specifieke expertise is een tijdrovende oplossing voor de betrokken hulpverleners en leidt niet tot 
effectieve oplossingen op grotere schaalgrootte. Er is op dit moment veel aandacht voor deze 
doelgroep, echter lukt het nog niet om een goed aanbod voor deze doelgroep te creëren. Dit valt 
binnen de doelstellingen van het BREN om dit bovenregionaal te stimuleren en ondersteunen.  
 
URGENTE JEUGDZORGPLUS PLAATSINGEN 
We zien al gedurende een langere periode een hoog percentage urgente plaatsingen in de 
JeugdhulpPlus. De afgelopen jaren is dit percentage steeds rond de 70 % ten opzichte van de 
reguliere aanvragen. Wanneer we kijken naar inhoudelijke ontwikkelingen zien we in toenemende 
mate dat de gesloten jeugdzorg wordt ingezet als laatste redmiddel, ook voor kinderen die voorheen 
terecht konden binnen de SGGZ. Het gebrek aan intensieve vormen van hulpverlening die zowel een 
forse doelgroep (forensische doelgroep/ agressief gedrag als uiting van problematiek) als een 
kwetsbare doelgroep (suïcidaliteit/ zelfbeschadiging/ slachtoffer van uitbuiting) aan kan, heeft geleid 
tot het eerder genoemde grootste project voor doorontwikkeling van JeugdhulpPlus. Hierbij hebben 
we ook aandacht om het percentage urgente aanmeldingen terug te brengen.  
 
 

Conclusie 

Hierboven staan veel knelpunten en tekorten beschreven. Het is goed om te realiseren dat het gaat 

om een relatief kleine groep jongeren en gezinnen die vallen onder een zeer complexe doelgroep. 
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We zijn blij dat we deze thema’s met elkaar kunnen gaan oplossen en veel kunnen leren van elkaar. 

Voor de grootse groep kinderen/ jongeren en gezinnen in Zuid-Holland loopt de jeugdhulp naar 

tevredenheid en doen de regionale expertteams goed werk in het creëren van maatwerk en het 

helpen bij zoeken naar de passende hulp. Echter is er ook veel enthousiasme om met de thema’s die 

benoemd zijn in deze analyse aan de slag te gaan. Voor een aantal thema’s kunnen we de 

schaalgrootte van het BREN goed gebruiken. Voor anderen zullen we ook het landelijk lerend 

netwerk nodig hebben.  


