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Segmentoverstijgend Jeugdhulp wordt geboden in de 
leefomgeving, jeugdigen groeien 
thuis op.                                        

Daling aantal jeugdigen in een 
verblijfsvoorziening.  

Jeugdhulpaanbieders en ouders 
& jeugdige werken gelijkwaardig 
samen aan de doelen v/d 
jeugdige.                       

Partijen committeren zich aan 
het meewerken aan een narratief 
CEO.                                                                                       

In de periode van 1 januari 2022 
tot en met 31 december 2025 is 
een daling te zien in het aantal 
jeugdigen waarbij er sprake is 
van schooluitval of thuiszitten.        
             

Toename gebruik van de 
variawet (in samenwerking met 
samenwerkingsverbanden)

Ouders & jeugdige worden 
ondersteund om het geleerde 
thuis toe te passen.                                                        

Steekproefsgewijs en narratief 
Client ervaringsonderzoek

Uitstroom uit 
hoogspecialistische hulp (met of 
zonder verblijf) is mogelijk 
wanneer dit voor de jeugdige 
passend is. 

Jeugdigen verblijven gemiddeld 
niet meer dan 9 maanden in een 
voorziening verblijf met 
behandeling

Indien verantwoord worden 
beschermingsmaatregelen 
voorkomen of afgeschaald door 
expertise van GI’s in het vrijwillig 
kader in te zetten en samen te 
werken in casuïstiek met lokale 
teams. 

In de periode van 1-1-2022 t/m 
31-12-2025 nemen het aantal en 
de duur van 
kinderbeschermingsmaatregelen 
beide af met 25%.                                                             

Op 31 december 2025 krijgen 
alle jeugdigen bij aanvang een 
direct passend hulpaanbod door 
de in het verleden ingezette 
ondersteuning of behandeling 
aan jeugdigen en/of ouders + 
resultaten mee te wegen bij het 
opstellen van het behandel-
/begeleidingsplan.                         

 In het cliëntervaringsonderzoek 
dient de samenwerking tussen 
de jeugdhulpverlener en de 
jeugdige positief gewaardeerd te 
worden. 

In 2024 volgen zoveel mogelijk 
van alle jeugdigen met 
jeugdhulp onderwijs bij een 
onderwijsinstelling op een 
school of een jeugdhulplocatie

Aantal jeugdigen wat 
ingeschreven blijft staan op een 
school neemt toe. 

Voor iedere jeugdige vanaf 16,5 
jaar is in het perspectiefplan 
aandacht besteed aan 
onderwijs, veiligheid, netwerk& 
vrije tijd, inkomen, werken en 
zorg.

Het herhaald beroep zoals door 
Jeugdhulpaanbieders aan te 
leveren indicator 3.2 van 
de outcome indicatoren voor het 
CBS is in 2025 25% lager dan 
de indicator 3.2 in 2021.  

Jeugdhulpaanbieders vanuit 
verschillende segmenten 
hebben min of meer 
geformaliseerde 
samenwerkingsafspraken om 
deze afschaling mogelijk te 
maken. 

Uitputtingscrises worden zoveel 
als mogelijk voorkomen. 
Vakmanschap (kennis en 
kunde) wordt tijdig toegevoegd 
aan de mogelijk lopende hulp in 
het gezin

Naar aanleiding van casuïstiek 
meten we de aanwezigheid van 
perspectiefplannen (16+) bij 
jeugdhulpaanbieders. (zie ook 
hoofdstuk 7)

Afname aantal thuiszitters. First time right en terugval: In de 
periode van 1 januari 2022 tot en 
met 2025 is weinig tot geen 
sprake van terugval bij 
jeugdigen.

De mate waarin problematiek is 
verminderd zoals door 
Jeugdhulpaanbieders aan te 
leveren indicator 3.3 van 
de outcome indicatoren voor het 
CBS is in 2025 10% hoger dan 
de indicator 3.3 in 2021.                                            

In 2024 wordt voor 85% van de 
jeugdigen niet afgeweken van de 
in het dienstomschrijvingen 
opgenomen normenkader

Direct na de vraaganalyse wordt 
de meest passende hulp voor 
dat moment ingezet, rekening 
houdend met het perspectief 
van de jeugdigen (first time 
right)       

Aantal crises neemt af.

Er is anderhalf jaar voor het 18e 
jaar,  een perspectiefplan 
opgesteld door 
jeugdhulpaanbieder met 
jeugdige/ het gezin. Zo nodig 
wordt jeugdige ondersteunt bij 
het realiseren van vervolgzorg. 

SEGMENT 1                               Hoog 
Specialistisch 

Hoogspecialistische behandeling 
wordt geboden in de 
leefomgeving van de jeugdige. 

Het totaal aantal dagen dat 
jaarlijks verblijf met behandeling 
wordt gedeclareerd neemt 
jaarlijks af met 5%. 

Voor 1 januari 2024 hebben 
jeugdhulpaanbieders, 
toegangspartijen en SOJ ZHZ 
een gezamenlijke centrale intake 
ingericht.   

Op 1 januari 2024 is de centrale 
intake operationeel, vanuit 
gedeelde uitgangspunten en 
kaders.            

Als jeugdige (tijdelijk) geen 
onderwijs volgt, wordt actief 
contact onderhouden met de 
school van de jeugdige. Het 
onderwijsperspectief is 
onderdeel van het behandelplan.

Steekproef van Onderwijs 
Ontwikkel Perspectief op 
ondertekening zorgaanbieder, 
onderwijs en cliënt.                       

In de periode van 1 januari 2022 
tot en met 2025 is weinig tot 
geen sprake van terugval bij 
jeugdigen. Jeugdhulpaanbieders
 streven ernaar dat 
behandelingen (met of zonder 
verblijf) duurzaam resultaat 
creëren. Jeugdigen ervaren dat 
zij in één keer de 
juiste diensten hebben 
ontvangen.

De gemiddelde kosten per 
jeugdigen voor jeugdhulp 
besteed aan jeugdigen/ 
gezinnen is in 2024 met 5% 
gedaald.                                  

Aantal overplaatsingen en 
breakdowns wordt voorkomen.                                             

De jeugdigen hebben het gevoel 
zich zo optimaal mogelijk te 
kunnen ontwikkelen en zo min 
mogelijk hinder te ondervinden 
van de overgangen in wetgeving 
en domeinen.

Duurzame eigen kracht: De 
jeugdigen ontvangen jeugdhulp 
zo licht als mogelijk, waar 
mogelijk thuis en dichtbij en 
benutten zoveel mogelijk hun 
eigen kracht en sociale 
netwerk.   

Jeugdhulpaanbieders 
ontwikkelen met de SOJ ZHZ 
een gedeeld beeld bij de 
benodigde regionale 
'beddencapaciteit' en 
ontwikkelen een efficiënte 
werkwijze om doelmatig gebruik 
van de beschikbare capaciteit te 
bevorderen. 

Een plan en werkwijze omtrent 
beschikbaarheid, bekostiging en 
toeleiding tot bedden.

SEGMENT 2                               Wonen Plaatsing gebeurd 
lokaal/regionaal in het netwerk, 
een pleeggezin of gezinshuis.                               

Aantal netwerkplaatsingen 
neemt toe; aantal 
buitenregionale plaatsingen 
(binnen en buiten de regionale 
contractering)                    

Voor 1 januari 2024 hebben 
jeugdhulpaanbieders, 
toegangspartijen en SOJ ZHZ 
een gezamenlijke centrale intake 
ingericht.       

Op 1 januari 2024 is de centrale 
intake operationeel, vanuit 
gedeelde uitgangspunten en 
kaders.  

Jeugdigen maken ondanks hun 
(deeltijd) uithuisplaating zo 
mogelijk nog altijd gebruik van 
hun eigen school. 

Duurzame eigen kracht: De 
jeugdigen ontvangen jeugdhulp 
zo licht als mogelijk, waar 
mogelijk thuis en dichtbij en 
benutten zoveel mogelijk hun 
eigen kracht en sociale 
netwerk.   

Aandeel netwerkplaatsingen 
binnen de pleegzorg stijgt.                            

De gemiddelde kosten voor 
jeugdhulp besteed aan 
jeugdigen/ gezinnen stabiliseert. 
Normjaar is 2021.

Een plan en werkwijze omtrent 
beschikbaarheid, bekostiging en 
toeleiding tot bedden.

Er zijn voldoende voorzieningen 
in de regio om aan de 
capaciteitsvraag te voldoen.                                  

Juist bij (tijdelijke) 
uithuisplaatsingen wordt 
samengewerkt met 
ervaringsdeskundigen voor de 
jeugdige en/of de ouders.

Jaarlijks +10% aantal trajecten 
waar ervaringsdeskundigheid is 
ingezet. 

Inspanningsverplichting: 
Jaarlijks wordt +10% van het 
aantal nieuwe trajecten met  
inzet van een 
ervaringsdeskundige 
gerealiseerd. 

• Toeleiding woonvoorziening 
binnen 3 maanden passende 
plek >95%

Er wordt samen met 
Jeugdhulpaanbieders voor 1 
januari 2023 invulling gegeven 
aan de opdracht om zoveel 
mogelijk deeltijdwonen te 
ontwikkelen ten koste van de 
inzet van voltijdwonen in een 
jeugdhulpvoorziening.

Deeltijd verblijf stijgt met 10% 
per jaar t.o.v.  2021 ten koste 
van voltijd verblijf.

SEGMENT 3                                                              
Dagbesteding & Dagbehandeling 

Meer jeugdigen participeren (zo 
nodig met hulp en 
ondersteuning) in het onderwijs.

Instroom in dagvoorzieningen is 
in 2024 met 20% afgenomen 
ten opzichte van 2021.

Benodigde deskundigheid wordt 
zo nodig naar de meest 
passende voorziening gebracht.

In de periode 1 januari 2022 tot 
en met 31 december 2025 
krijgen de jeugdigen die 
dagbehandeling of dagbesteding 
krijgen een vorm van onderwijs, 
ofwel in een onderwijssetting 
ofwel op de dagbehandeling-
dagbesteding locatie zelf. 

Steekproef van Onderwijs 
Ontwikkel Perspectief op 
ondertekening plan  
zorgaanbieder, onderwijs en 
cliënt       

Doorlooptijden nemen af met X 
procent in 2024 
(ontwikkelopgave te definiëren 
bij ontwikkeltafel).

Nader te bepalen aan 
ontwikkeltafels .

De samenwerking met het 
voorveld/ algemene 
voorzieningen neemt toe.

Voorziening dagbesteding en 
dagbehandeling conform 
onderwijsurennorm in 2024                   

Aantoonbare samenwerking met 
een Samenwerkingsverband                                                   

Doorlooptijden nemen af met X 
procent in 2024 
(ontwikkelopgave te definiëren 
bij ontwikkeltafel).

Trajectduur  neemt af met X 
procent in 2024 
(ontwikkelopgave te definiëren 
bij ontwikkeltafel).

Periodiek trajectduur jeugdige in 
zorg meten

Startkwalificaties nemen toe; te 
definiëren bij ontwikkeltafel.                                                                   

Instroom neemt af met X% in 
2024 (ontwikkelopgave te 
definiëren bij ontwikkeltafel)          

Aantal nieuwe jeugdigen in zorg 
neemt af

Aantallen cliënten in segment 
3a nemen af met X procent in 
2024 ( definiëren bij 
ontwikkeltafel). 

SEGMENT 4                               
Specialistisch veelvoorkomend 

In de periode 1 januari 2022 tot 
en met 31 december 2025 is het 
aantal jeugdigen dat is verwezen 
naar een (direct) passende vorm 
van ambulante jeugdhulp relatief 
toegenomen.    

Aan de ontwikkelatfels vanaf 1 
januari formuleren hoe hierop te 
monitoren

In de periode 1 januari 2022 tot 
en met 31 december 2025 stijgt 
het aandeel 
groepsgerichte begeleiding en 
behandeling.  

30% groepsgerichte begeleiding 
of behandeling in 2024.

Het aantal verwijzingen in 2025 
van SGGZ 
naar expertteam Passende Hulp 
ZHZ (i.o.), ten behoeve van 
instroom in segment 1, neemt af 
met 70% ten opzichte van 
2022. 

Zo nodig wordt aanvullende 
deskundigheid om de jeugdige/ 
het gezin georganiseerd. 

De samenwerking met het 
voorveld/ algemene 
voorzieningen neemt toe. 

SEGMENT 5                               Crisis In de periode 1 januari 2022 tot 
en met 31 december 2025 
komen jeugdigen met 
onveiligheid in hun opgroei en/of 
opvoedsituatie zo snel als 
mogelijk in een veilige (thuis) 
omgeving en we voorkomen 
uithuisplaatsing van deze 
jeugdigen.

Afname van X% 
verblijfsinterventies in 
crisissituatie. Het percentage 
wordt in 2022 met partners 
bepaald.                           

Deskundigheidsbevordering voor 
toegang, GI

In 90% gevallen start de 
crisisinterventie binnen 24 uur.                                   

Jeugdigen die een aanmelding 
krijgen voor crisishulp, krijgen 
binnen 24 uur passende 
crisishulp aangeboden.

Jeugdhulpaanbieders bieden 
meer ambulante 
crisisinterventies ten koste van 
crisisinterventies met een 
verblijfscomponent.                                             

Toename van X% ambulante 
interventies in crisissituatie. Het 
percentage wordt in 2022 met 
partners bepaald.                                

Jaarlijks daalt het aantal 
jeugdigen op een intramurale 
crisisplek 5% ten opzichte van 
het voorgaande jaar. 

Ook in crisissituaties worden de 
mogelijkheden van ouders en  
het netwerk maximaal benut. 

In 2025 is tenminste in 30% van 
de crisissituatie betrokkenheid 
van het netwerk actief 
onderzocht en zo mogelijk 
ingezet.

SEGMENT 6                               GI's Jeugdigen met een 
kinderbeschermingsmaatregel 
worden niet uit huis geplaatst, 
tenzij strikt noodzakelijk als 
(acute) veiligheid niet kan 
worden geborgd

GI’s kiezen minder vaak voor 
uithuisplaatsing (afname met 
75% in periode van 1-1-2022 
t/m 31-12-2025)                                                                                 

Indien verantwoord worden 
beschermingsmaatregelen 
voorkomen of afgeschaald door 
expertise van GI’s in het vrijwillig 
kader in te zetten en samen te 
werken in casuïstiek met lokale 
teams

In de periode van 1-1-2022 t/m 
31-12-2025 nemen het aantal en 
de duur van 
kinderbeschermingsmaatregelen 
beide af met 25% door betere 
samenwerking van GI’s met 
lokale teams en aanbieders van 
jeugdhulp en volwassenenzorg

GI’s gebruiken hun 
toegangsfunctie door in lijn met 
de regionale visie te verwijzen

GI’s werken vroegtijdig en nauw 
samen met de lokale teams en 
het regionale expertiseteam bij 
het bepalen van jeugdhulp, op 
basis van een verklarende 
analyse persoonsprofiel 
(vraaggericht) en vanuit 
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid

Het aantal nieuwe maatregelen 
na afschaling neemt af met 50% 
in de periode van 1-1-2022 t/m 
31-12-2025)

GI’s werken aan blijvende 
veiligheid van jeugdigen (het 
aantal nieuwe maatregelen na 
afschaling neemt af met 50% in 
de periode van 1-1-2022 t/m 31-
12-2025)

SEGMENT 7                               
Onderwijs Jeugdhulp 

Voorkomen schooluitval en inzet 
van specialistische jeugdhulp                                                                               

Aantoonbare samewerking met 
een Samenwerkingsverband. 

In de periode van 1  januari 
2022 tot en met 31 december 
2025 is collectieve jeugdhulp zo 
ingezet dat individuele 
jeugdhulpvragen afnemen. 

Afname gebruik individuele 
diensten begeleiding en 
behandeling (diverse 
intensiteiten).

Onderwijzend personeel is beter 
toegerust, specifieke 
opvoedvaardigheden worden 
versterkt. 

Afname gebruik individuele 
diensten begeleiding en 
behandeling (diverse 
intensiteiten)

Voor de kosten van EED geldt 
dat de gemiddelde kosten per 
jeugdige in 2023 met 2 % 
afnemen t.o.v. 2021.  

Verzuim en vrijstellingen nemen 
af. 

Passende onderwijsplek.                                               

Afname ongeoorloofd verzuim                                         

Afname individuele jeugdhulp 
vragen.

Eerder kijken, beter zien,  effectief handelen
Jeugdhulp wordt geboden in de leefomgeving, jeugdigen Jeugdhulp aanbieders ( professionals) bieden dienstbaar Ieder kind volgt onderwijs Jeugdhulp zorgt voor toegenomen zelfredzaamheid en Jeugdhulp versterkt het netwerk van de jeugdige en het Doelmatige inzet van schaarse middelen


