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Programma 16 mei 2022
Onderwerp Tijd 

1. Welkom en mededelingen: 14:00 – 14:05 

uur

2. Verslag 1e ontwikkeltafel 7 maart en voortgang

- Voortgang consult en advies

- Voortgang Jeugdhulplandschap ZHZ

- Voortgang SROI

- Voortgang oproep Vaktherapie

14.05 -14.10

3. Hiaat in het landschap? 

Hoge jaarlijkse omzet via PGB voor jeugdhulpvragen bij hoogbegaafde jeugdigen. Kan dit anders?

14.10- 14.25

4. Jeugdhulpgebruik in 2021

We bespreken een aantal opvallende ontwikkelingen vanuit de data 2021. Wat valt op en wat leren 

we hieruit? Hoe duiden we de data? Welke verbeterpunten kunnen we hieruit destilleren? 

14:25-15:15 uur

5. Reflectie op de werking van de lokale teams

Aan de hand van de 5 basisfuncties van de lokale teams (KPMG/OZJ) vragen we deelnemers te 

reflecteren op de lokale teams in de verschillende gemeentes in de regio. Voor meer informatie 

over de 5 basisfuncties: 

https://www.eerstekamer.nl/overig/20191107/basisfuncties_voor_lokale_teams_in/document

15:15-16:15 uur

6. Plenaire afsluiting 16:15-16:30 
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Stavaza acties vorige ontwikkeltafel 7 maart  

 Consult en advies

Info bij aanbieders opgehaald, technische mogelijkheden opgehaald. 

Afspraak werkgroep staat gepland op 17 mei a.s. (De Hoop, Yulius, Timon, gem. 

Gorinchem, soj)

 Jeugdhulplandschap ZHZ

Corina van Ipenburg wordt namens de gemeenten trekker voor meerjarige 

ontwikkelopgave  lacunes in het landschap en trajectgerichte samenwerking. Aanstaande 

donderdag geagendeerd in netwerk MT.

 SROI

Oproep om mee te denken hoe ervaringsdeskundigheid als SROI in te zetten. 

Aanmeldingen binnen 2 weken, uiterlijk 31 mei via contact@jeugdzhz.nl. 1 a 2 

bijeenkomsten met Baanbrekend Drechtsteden , Avres en Hoeksche Waard.

 Vaktherapie

Geen reacties van aanbieders binnen gekomen na oproep. I.o.m. gemeenten keuze maken

nieuwe aanbieders te contracteren.

mailto:contact@jeugdhzhz.nl
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Hoogbegaafdheid – lacune in het landschap?

• Jeugdigen, ouders en verwijzers zijn zoekende.
• Zeer beperkt gecontracteerd Zin aanbod in de regio. 
• Groeimarkt aanbod aanbieders via PGB 

• 2021 meer dan 1 miljoen inzet via pgb. 
• 24 aanbieders waarvan 2 dominant 

• Onderwijs geeft aan primair verantwoordelijk te zijn maar soms is jeugdhulp nodig. 
• Versterken onderwijs → omzet jeugdhulp ↓
• Onderwijs, oudervertegenwoordigers, en gemeenten zoeken gecontracteerde partners voor 

ontwikkelen aanbod (duurzame samenwerking). 
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Hoogbegaafdheid – lacune in het landschap?

• We willen contracteren vanwege eenduidigheid kwaliteitscriteria vanuit de overeenkomst 
en werken vanuit de kernwaarden met extra aandacht voor; 
• Aantoonbare meerjarige kennis, begeleiding- en behandel ervaring en expertise op 

hoog- en meerbegaafdheid (bijv. ECHA-opleiding, minimaal HBO-niveau) 
• Kennis, expertise en ervaring met dubbel-diagnose (bijvoorbeeld hb intelligentie en 

ASS problematiek)
• Enkel ervaringsdeskundigheid is niet voldoende.  Werken vanuit multidisciplinair 

team (behandeldiensten) conform huidige contracterings-eisen.
• Behandeling, begeleiding (individueel en groepsgericht) en ouderbegeleiding
• Integraal aanbod: Aanbieder moet transfer kunnen maken van onderwijs naar thuis 

en andersom 
• Ambulant outreachend werken (niet enkel op eigen locatie): thuis, richting/op 

onderwijs/kinderopvang (PO en VO)
• Dekking regionaal ZHZ ambulant + voor OZA SWV regio breed

Aanmelden vóór 31 mei bij a.mudde@jeugdzhz.nl

mailto:a.mudde@jeugdzhz.nl
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Jeugdhulp gebruik 2020 2021
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Jeugdhulpgebruik in 2021 en 2020
Inleiding

Vier vragen
• Welke (kosten)ontwikkelingen zagen we in 2020/2021
• Welke verklaringen zijn er te noemen?
• Wat zijn onze verwachtingen voor 2022 (en verder)?
• Wat moet en kan er anders?

Opmerkingen vooraf
• De gepresenteerde informatie gaat over de gedeclareerde kosten en 

cliëntaantallen voor individuele voorzieningen
• PGB cijfers zeggen mogelijk iets over vermeende gaten in de regionaal 

gecontracteerde jeugdhulp
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Jeugdhulpgebruik in 2021 en 2020
In hoofdlijnen - Algemeen

Algemeen
• Cliëntaantallen relatief vergelijkbaar: 10.5 duizend, en 11% van de 

jeugdigen regio in 2021. 
• Kosten (ZIN) wel toegenomen naar ~109 mil. in 2021 t.o.v. 98.5 mil. in 

2020. Oftewel 9%. 
• Verklaring kan niet (alleen) komen door corona (stijging t.o.v. 2019 is ook 

zeer fors)
• De verklaring moet in ‘intensiteit’ en/of (de keuze voor) verschuiving naar 

duurdere zorg worden gevonden. 
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Algemeen
• Cliëntaantallen relatief 

vergelijkbaar: 10.5 duizend, en 
11% van de jeugdigen regio in 
2021. 

• Kosten (ZIN) wel toegenomen naar 
~109 mil. in 2021 t.o.v. 98.5 mil. in 
2020. Oftewel 9%. 

• Verklaring kan niet (alleen) komen 
door corona (stijging t.o.v. 2019 is 
ook zeer fors)

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&reportObjectId=6a3614ce-e2e5-4822-86b5-00573c2abb15&ctid=76658dec-a7e4-49d1-8039-19e9b6b4a34c&reportPage=ReportSection246ae78bc1513d8160ed&pbi_source=copyvisualimage
https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&reportObjectId=6a3614ce-e2e5-4822-86b5-00573c2abb15&ctid=76658dec-a7e4-49d1-8039-19e9b6b4a34c&reportPage=ReportSection246ae78bc1513d8160ed&pbi_source=copyvisualimage
https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&reportObjectId=6a3614ce-e2e5-4822-86b5-00573c2abb15&ctid=76658dec-a7e4-49d1-8039-19e9b6b4a34c&reportPage=ReportSection246ae78bc1513d8160ed&pbi_source=copyvisualimage
https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&reportObjectId=6a3614ce-e2e5-4822-86b5-00573c2abb15&ctid=76658dec-a7e4-49d1-8039-19e9b6b4a34c&reportPage=ReportSection246ae78bc1513d8160ed&pbi_source=copyvisualimage
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Periode - Jaar2020 2021

AWBZ 14% 9%

BGGZ -25% 17%

EED 2% -7%

J&O 23% 15%

JBJR -10% -8%

Jeugdwet 100% 75%

LTA -7% 1%

Pleegzorg 7% 3%

SGGZ -8% 1%

Vervoer 9% 19%

Total -4% 3%

Periode - Jaar 2020 2021

AWBZ 12% 8%

BGGZ -13% 42%

EED 14% -13%

J&O 2% 22%

JBJR -4% -1%

Jeugdwet 251% -70%

LTA 0% -6%

Pleegzorg 13% 5%

SGGZ 2% 9%

Vervoer 10% 33%

Total 5% 9%

Kosten Aantallen



Tekst

Rode draden 

• Gebruik J&O 1 en 2
• Begeleiding ( AWBZ)
• Basis GGZ  / SGGZ
• Dagvoorzieningen ( dagbesteding / dagbehandeling) & Vervoer 
• PGB
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Jeugdhulpgebruik in 2021 en 2020
J&O

Toename in kosten J&O 1 en 2

Deels verklaarbaar door bovengemiddelde extra ambulante inzet voor 2 
jeugdigen in verblijf
‘Overloop’ voor basis GGZ?
Alternatief voor H153/ H329?
Andere verklaringen?

clientaantallen kosten

2020 1891 € 6.906.817

2022 2239 € 9.996.846

Groei 348 € 3.090.028
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Jeugdhulpgebruik in 2021 en 2020
Begeleiding

• Stabiele gemiddelde kosten van rond de 10.000 euro per jaar per 
jeugdigen voor (een combinatie van) begeleiding en dagactiviteiten. 

• ….Maar er is geen uitstroom
• Hierdoor nemen ieder jaar de kosten toe: instroom is hele lange 

instroom. 
• Diensten gelijk aan JOS lichte daling. Oude codes + codes JOS = stijging ( 

750.000) in kosten én geen daling dagvoorziening.
• Toename PGB
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Jeugdhulpgebruik in 2021 en 2020
SGGZ en BGGZ

• SGGZ – toename kosten 9% en lichte daling aantal jeugdigen
• Aantal kinderen bij grote systeem partijen daalt
• Toename gemiddelde kosten per cliënt voor middelgrote partijen…
• Variatie tussen aanbieders m.b.t. gemiddelden kosten per cliënt per 

jaar ….
• Per saldo toename gemiddelde kosten
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Jeugdhulpgebruik in 2021 en 2020
Dagbesteding, - behandeling, en vervoer

• Toename Dagbehandeling/Dagbesteding

Uit werkgroep wachtlijsten KDC; 
• Mogelijk in- en uitstroom door corona uitval van scholen?
• Instroom speciaal onderwijs stagneert?
• Uitstroom naar Wlz?

Maar ook: 
• Toename weekenden (met facturatie op dagvoorzieningen i.p.v. codes 

logeren)?
• Toename via PGB 
• Toename vervoer 33% gestegen, 0.5 mil. 
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Jeugdhulpgebruik in 2021 en 2020
Toename PGB leveringsvorm

• 700.000 meer tov 2019 13%, 
• 600.000 ton meer t.o.v. 2020, 9%

• Groei dagactiviteiten en H153 gespecialiseerde begeleiding groei op 
totaalbudget. 

• Dagbesteding en begeleiding ( deels veroorzaakt HB problematiek) 



Tekst

Jeugdhulpgebruik in 2021 en 2020
Data en duiding 

Uiteen in groepen
Thema Welke zaal? 

Begeleiding en uitstroom
Namens SOJ:  Hafsah de Vos-Warraich

Niagarazaal 1

Dagvoorzieningen (dagbesteding en dagbehandeling)
Namens SOJ: Bas-Jan Kramp

Niagarazaal 2

Gebruik J&O 01 en J&O 02
Namens SOJ: Manuela Meeuwsen

Niagarazaal 3

BGGZ / SGGZ 
Namens SOJ: Arti Balgobind

Victoriazaal

15.15 uur terug in Victoriazaal
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Reflectie werking toegang 
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Reflectie op werking toegang

• Intro door Caroline van Dijk (beleidsmedewerker Zwijndrecht)
• Korte toelichting op de 5 basistaken door Corina van Ipenburg

1. Veilige leefomgeving
2. Tijdig signaleren van de vraag
3. Vindbare en toegankelijke hulp
4. Handelen met een brede blik
5. Leren en verbeteren
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Reflectie werking lokale teams’

Onderwerp Welke zaal?

Veilige leefomgeving Niagarazaal 1

Tijdig signaleren van de vraag Niagarazaal 2

Vindbare en toegankelijke hulp Niagarazaal 3

Handelen met een brede blik Victoriazaal

Leren en verbeteren Victoriazaal

16:15 terug in de zaal 
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Plenaire afsluiting

• Mogelijkheid om 
elkaar te ontmoeten 
tot 17:30 uur bij de 
bar op de 1e

verdieping!

SEE YOU AT THE BAR!


