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INLEIDING | Er zijn veel verschillende onderwerpen met betrekking tot de gecertificeerde 

instellingen waar we wat van kunnen vinden en over kunnen dromen 



INLEIDING | Wij vinden het belangrijk dat jeugdigen in onze regio gezond en veilig kunnen 

opgroeien. Waar nodig en mogelijk levert jeugdhulp hier een bijdrage aan 

De regio heeft de volgende algemene ambitie opgesteld. Deze ambitie is de basis voor het inkoopbeleid (uitgangspunten, 

inkoopkader en inkoopstrategie) van de regio Zuid Holland Zuid. 

“Wij, ouders, mede-opvoeders, instellingen en gemeenten willen dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, kansen krijgen 

om zich te ontwikkelen en naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Wanneer dit niet lukt, kijken we eerst naar 

de eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale opvoedomgeving. Wanneer dit 

ontoereikend is, bieden we jeugdhulp, met zoveel mogelijk het behoud van de regie over het eigen leven (…)”.

Kinderen en gezinnen verdienen een fijne thuisomgeving waarin kinderen gezond, veilig en zorgeloos kunnen opgroeien 

en ouders kunnen genieten van het ‘ouder’ zijn. De jeugdhulp levert hier, indien nodig en waar mogelijk, een bijdrage aan. 

Elk kind wat ondersteuning nodig heeft moet dit krijgen. Deze ondersteuning kan plaatsvinden in het sociale netwerk of 

het voorliggend veld, maar kan ook een vorm van jeugdhulp zijn. Deze hulp moet beschikbaar zijn en aansluiten bij de 

wensen en behoeften van het kind en het gezin. 
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• Hulpverlening is voorhanden en direct inzetbaar

• Alle partijen rondom de jeugdige werken goed met 

elkaar samen; hebben gezamenlijke opdracht

• De taken, verantwoordelijkheden en aanspreekpunten 

zijn bekend en worden ook zo uitgevoerd  

• Gezinnen hebben vaste (i.p.v. voortdurend wisselende) 

contactpersonen

• Er is altijd een duidelijke regievoerder

• Een goede samenwerking met lokale teams 

(één vaste JB’er per team), zorgaanbieders, RvdK,

VT en de rechtspraak        

• Ervaringsdeskundigen zijn beschikbaar voor 

ondersteuning van gezinnen en hun ervaring 

wordt doorlopend ingezet

DROOM | Onze droom bevat elementen over wat we in de komende vijf jaar willen 

ontwikkelen, verbeteren en bereiken op het gebied van jeugdbescherming en -reclassering

Onderstaande droom is het resultaat van de ontwikkeltafel voor segment 6 (GI’s). Aan deze ontwikkeltafel is deelgenomen 

door een afvaardiging van cliëntvertegenwoordigers, Stichting Jeugdteams, SOJ ZHZ, JB-West, WSG, Leger des Heils én 

een vertegenwoordiging van gemeenten. Centraal in de droom staat de ambitie dat kinderen en gezinnen een fijne 

thuisomgeving verdienen waarin kinderen gezond, veilig en zorgeloos kunnen opgroeien en ouders kunnen genieten van 

het ‘ouder’ zijn. De droom bevat elementen van wat we in de komende vijf jaar gezamenlijk willen ontwikkelen, verbeteren 

en bereiken op het gebied van jeugdbescherming en –reclassering. Met het realiseren van de droom dragen we er zorg 

voor dat het aantal uithuisplaatsingen afneemt met 75%, het aantal JB-maatregelen wordt verminderd door samenwerken 

aan preventie én JB-maatregelen worden verkort in duur door eerdere afschaling. 

• Kinderen worden alleen (tijdelijk) uithuisgeplaatst als 

het écht nodig is, veiligheid wordt zoveel mogelijk in de 

thuis-/gezinsomgeving geborgd

• Vroegsignalering en voorkomen van erger: passende 

hulp op het juiste moment 
• Escalatie bij vechtscheidingen en plaatsingen in 

gesloten jeugdhulp worden voorkomen 

• Hulpverlening richt zich op perspectief voor het complete 

gezin, niet alleen op het kind 

• Er wordt altijd gekozen voor de minst ingrijpende aanpak 

voor het kind

• Hulpverlening is domeinoverstijgend, dus niet 

alleen vanuit de Jeugdwet
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DROOM | De droom dient als basis voor de contractafspraken met GI’s maar vraagt ook 

om inspanning van gemeenten, zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers en lokale teams 

De droom dient als basis voor de contractafspraken met gecertificeerde instellingen in de regio Zuid Holland Zuid vanaf 

2022. Het gaat hierbij expliciet om een gezamenlijke droom van gecertificeerde instellingen, Stichting Jeugdteams, 

gemeenten en cliëntvertegenwoordigers. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze droom ligt bij een 

samenwerkingsverband van gemeenten, gecertificeerde instellingen, cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en lokale 

teams (sociaal domein breed). 

Veel van de onderdelen uit de droom zijn niet nieuw en worden in de praktijk ook al nagestreefd, bijvoorbeeld in projecten 

zoals ‘Veilig Opgroeien is Teamwerk’. De deelnemers aan de ontwikkeltafel hebben de behoefte om de ontwikkeling en 

realisatie van de droom in een stroomversnelling te plaatsen. Het realiseren van de droom vergt een geconcentreerde 

aanpak waarbij de inspanning van alle betrokken partijen op elkaar moeten worden afgestemd. Vandaar ook dat deze 

droom in dit document expliciet is gemaakt en als basis wordt genomen in de te maken contractafspraken. 



DROOM | Dit zijn de bouwstenen die nodig zijn om onze droom mogelijk te maken   

Gewoon doen!

Geloof in de aanpak en ga aan de slag! Begin, los de problemen die je 

onderweg tegenkomt gaandeweg op en optimaliseer de droom stapje-voor-

stapje

Betrek professionals 

en ervaringsdeskundigen

Jeugdhulpprofessionals en ervaringsdeskundigen hebben waardevolle kennis 

en inzichten. Betrek ze daarom bij het vormgeven en realiseren van de droom

Organiseer zo veel 

mogelijk lokaal

Iedere gemeente heeft zijn eigen bijzonderheden, dynamiek, professionals en 

hulpaanbod. Zorg voor lokaal commitment, gebruik lokale kennis en expertise 

en sluit aan op de lokale structuur. 

Houd het werkbaar

Er is ruimte voor ‘couleur locale’ maar houd het ook werkbaar. Zorg daarom 

voor uniforme en duidelijke (lokale) kaders, verwachtingen, rollen, taken en 

verantwoordelijkheden 

Gun elke gemeente zijn eigen droom

Het is belangrijk dat de droom niet opgelegd wordt maar elke gemeente/team 

ruimte krijgt om zelf te dromen. Dit zorgt voor maatwerk, commitment en 

eigenaarschap 

Concretiseer de droom met een 

schets

Voorkom dat elke gemeente het wiel opnieuw uit moet vinden. Schets daarom 

hoe de droom eruit ziet. Het helpt om gebruik te maken van een 

‘maatschappelijke impact analyse’ 

Ontwikkel in je eigen tempo

Elke gemeente heeft zijn eigen tempo: trede-voor-trede of in grote sprongen. 

Het belangrijkste is dat de ontwikkeling wordt begeleid, georganiseerd en er 

richting wordt gegeven met beleid  

Financiële zekerheid

Dit is geen project voor ‘erbij’ maar vergt inspanning. Het is essentieel om voor 

voldoende financiële zekerheid te zorgen, ook om de werkdruk, ziekteverzuim 

en het verloop te verminderen 

Hulpaanbod in het sociaal domein 

Maak afspraken met aanbieders voor voldoende beschikbaar en passend 

jeugdhulpaanbod. Zorg ook voor voldoende hulpaanbod in andere domeinen 

(bijv. Wmo, participatie en schulphulpverlening) 
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Trede 1 

Huidige situatie 

(uitrol pilot VOIT)

Trede 3 

VOIT+

Trede 2

Veilig opgroeien is 

teamwerk (VOIT)

Trede 4

Droomsituatie

• Jeugdhulp in het vrijwillige 

kader dichter bij de lokale 

teams

• Verbinding met GI’s, Veilig 

Thuis en RvdK

• Heldere taakomschrijving 

in het vrijwillige kader

• Betrekken ‘vaste’ 

jeugdhulpaanbieders en 

ervaringsdeskundigen met 

als doel een effectievere 

en efficiëntere keten,  

betere aansluiting op het 

hulpaanbod voor jeugd 

• Integrale lokale teams met 

lokale JP en 18+ 

medewerker, GI, VT, RvdK

en jeugdhulpaanbieder(s)  

• Integrale toegang met 

segment 1 en segment 2

• Projectinitiatieven gericht 

op: het voorkomen en fors 

verminderen van het aantal  

uithuisplaatsingen, 

voorkomen van escalatie bij 

vechtscheidingen en  

voorkomen van plaatsing in 

gesloten jeugdhulp

• Inspanningen van 

gemeente en aanbieders 

zijn veel meer georiënteerd 

op preventie in plaats van 

goed doen wat de vraag is

DROOM | Het bereiken van onze droom vraagt om acties. Veilig opgroeien is teamwerk 

(VOIT) is de basis waarvandaan stapsgewijs wordt gewerkt aan het bereiken van de droom
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Stapsgewijs uitbreiden 

pilots naar andere gemeenten 

Tussentijds monitoren, 

evalueren, leren

en opbouwen business case

Het bereiken van de droom vraagt een verandering in denk- en werkwijze van gemeenten, Stichting Jeugdteams, 

gecertificeerde instellingen en aanbieders. Er zijn verschillende manieren om deze verandering door te voeren. Wij kiezen 

voor één of twee pilots in proefgemeenten. Deze aanpak zorgt ervoor dat we snel kunnen starten en lokaal kunnen 

organiseren. Daarnaast bieden de uitkomsten van de pilots waardevolle lessen om te verbeteren en ruimte om 

stapsgewijs uit te breiden naar andere gemeenten. 

Pilot 1 

Pilot 2

Lanceren van één of twee 

pilots in proefgemeenten 

Pilot 3

Pilot 4
Project 1 

Project  2

DROOM | Het lijkt logisch om met één of twee pilots in proefgemeenten te werken en 

vanuit daar uit te breiden naar de hele regio 

,,

Project 3

Project 4Project 1 

Project  2

Uitrol over de gehele regio



AFSPRAKEN | Aan de GI’s is gevraagd wat het type afspraken is dat we met elkaar 

moeten maken. Dit wordt tijdens de derde ontwikkeltafel besproken
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In het contract voor 2022 e.v. wordt ruimte geboden voor innovatie. Dit betekent dat in het contract twee verschillende 

soorten afspraken moeten worden gemaakt: afspraken gericht op continuïteit (1) en afspraken gericht op de pilots om de 

droom te realiseren (2). 

De regio staat open voor allerlei andersoortige (bekostigings-)afspraken, het mag duidelijk zijn dat bij andersoortige 

afspraken bovenregionaal harmonisatie ingewikkeld is. Niettemin regio staat ervoor open.

Afspraken gericht op continuïteit Afspraken gericht op het realiseren van de droom

…. …

… …

… …


