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Na een forse groei de afgelopen jaren zien we 

stabilisatie van het aantal jeugdigen in jeugdhulp en de kosten



Wat gaat er goed?

5-9-2019

We zien vooral een daling, daar waar de focus op ligt. 

Aantal jeugdigen in verblijf (residentieel, klinische GGZ en 

JZ+) daalt nu sinds mei 2018 (ruim 50 jongeren minder uit 

huis tov een jaar eerder)



Wat gaat er nog niet goed?

5-9-2019

We zien vooral een stijging daar waar tot nu toe minder 

aandacht aan is gegeven.

Vooral ambulante begeleiding en behandeling blijven stijgen

Begeleiding Behandeling



Opvallend

5-9-2019

 Het aantal jeugdigen met een eetstoornis of voedselweigering dat naar 
een LTA hulpvormen wordt verwezen neemt toe

 Aanbieders die voor crisis zijn gecontracteerd verkopen steeds 
vaker ‘nee’, terwijl dit niet de afspraak is.



Vervolg

 Indexatie 2020: 3,32% conform meicirculaire 2019 

-> hebben hier moeite mee omdat we ook indexeren over wat meer wordt 
uitgeven dan de gemeenten ontvangen (hiermee vergroten we dus de 
bezuinigingsopgave)

 Er is langzaam resultaat van alle inspanningen, maar de druk op gemeenten is groot

-> als de snelheid van transformatie niet sneller gaat dan gaan gemeenten ook 
onorthodoxe / korte termijn maatregelen nemen.

 Daarom willen we jullie (nogmaals) uitdagen om met eigen initiatieven te komen!
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De tranformatieprojecten

5-9-2019

Gemeente

Minder 

Jeugdigen in 

residentiele 

jeugdhulp 

(I001)

Onderwijs 

en 

jeugdhulp 

(I002)* 

Minder 

uithuisplaa

tsingen na 

een crisis 

(I003)

Versterken van 

begeleiding van 

jeugdigen van 

18- naar 18+ 

(I004)

Versterken 

van 

Casusregie 

((I005)

Minder 

exclusieve 

opvang door 

toegankelijker 

algemene 

voorzieningen 

(I006)

Nog toe te 

wijzen (I009)
Totaal

Euro's per 

maand

Barneveld 44 nvt 3 23 0 31 0 101           477.879 

Ede 32 nvt 0 19 8 49 5 113           368.443 

Nijkerk 12 nvt 1 0 0 0 1 14              59.028 

Renswoude 0 3 1 0 2 0 0 6 10.043            

Rhenen 3 nvt 0 0 0 0 0 3              23.667 

Scherpenzeel 0 nvt 0 0 7 3 0 10              15.933 

Veenendaal 18 nvt 7 1 5 53 0 84           202.825 

FoodValley Totaal 108 3 12 43 22 132 6 326        1.157.817 

* Zie de sheets verderop; hier vindt op dit moment een scholenselectie plaats



De tranformatieprojecten

 Doorpakken op casusgericht werken

 Bij project verblijf komt er een ontwikkelcirkel (aanbieders worden benaderd) 
ervaringen delen (wat zien aanbieders / wat zien gemeenten (LT’s)

 18-/18+: stand van zaken (presentatie Jan-Peter Stolte uit Ede)

 Project Crisis start Q1 2020 met verkenningsfase

 Inclusieve opvang/ BSO: stand van zaken

 Actieve regie: komt terug in het FAT van November, waarin we hier speciaal in een 
interactieve sessie aandacht aan willen besteden.

 Onderwijs en Jeugdhulp (zie volgende slide)
We zijn aangemeld als 1 van de 10 landelijke inspiratie regio’s. 

 Jeugdbescherming dichterbij, 1 nov. a.s. start pilot in de 4 Gelderse gemeenten van 
FoodValley. Lokale teams, Veilig thuis, GI’s, Raad voor de kinderbescherming gaan meer 
lokaal intensief met elkaar samenwerken. Eerder in het proces integraal casus 
gezamenlijk oppakken. Grote verandering t.o.v. huidige processen. 
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Onderwijs & jeugdhulp 
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Schoolpilots: datagedreven werken met scholen

• Informatie delen/ draagvlak:

• Regionale cijfers: verdieping per gemeente en per school

• Gesprek 7 samenwerkingsverbanden en 7 gemeenten

• Regionaal OOGO

• Lokaal aan de slag: data startpunt voor gesprek

• Gezamenlijke selectie scholen: SWV & gemeente

• Basis op orde, bereidheid tot omdenken

• Welke scholen interessant (hoog/ laag, PO+VO, diversiteit, subjectieve beelden)

• Gezamenlijke analyse: school, SWV, CJG & gemeente

• Harde data: Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden

• Softe info: CJG, scholen, steunpunt coördinatoren SWV & gemeente

• Start schoolpilots 

Afbakening jeugdhulp en passend onderwijs

• Format met meest voorkomende onderwerpen grijze gebied JH/ Passend Onderwijs

• Start werkgroep: vertegenwoordiging gemeenten, SWV-en en lokale teams o.l.v. externe jurist 
jeugd/onderwijs.

Ambitie 150 jeugdigen krijgen door samenwerking passende jeugdhulp (op 
school) i.p.v. een GGZ verwijzing 

Actielijn Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen

Ons verhaal Voorkomen is beter dan genezen
We doen wat echt nodig is
Alle kinderen zijn normaal 

Dit doen we door Pilots op scholen en passend aanbod realiseren in verlengde van 
dat wat er al is

Status project In voorbereiding 



Onderwijs & jeugdhulp 
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Wat hebben we verder gedaan en eerste inzichten;

Data, benut het als opening voor het gesprek. 

• Oplossingen zitten in de combi van hard & soft governance

• We mogen kritisch zijn 

Scholen enthousiast <-> “we doen al heel veel”: 

• Veel geïnvesteerd in de relatie 

• Goede analyse vraagt tijd! 

• Diversiteit aan expertise aan tafel is belangrijk 

• We sluiten aan bij wat goed werkt

Verschillen zijn OK, voorzichtig met snelle conclusie:

• Geen “goede” of “slechte” scholen. 

• Data  jeugdhulp en onderwijs geven niet altijd het zelfde beeld:  
veel verschillende type scholen in “gebruik” JH en TLV’s. 

• Analyse per school, ook per school andere oplossingen

• Gesprekken leveren nu al veel op!

Dit project vraagt forse investering in de samenwerking 

tussen gemeente, de samenwerkingsverbanden en directies 

van de scholen.

11 april jl. is er een kick off bijeenkomst georganiseerd door 

jeugdhulpregio FoodValley om een boost te geven aan de 

samenwerking tussen onderwijs en Jeugd. Inspiratie kwam 

o.a. van Chaja Deen (NJI)

11 juni jl. kreeg dit vervolg waarbij er een regio 

bijeenkomst werd georganiseerd door het 

Samenwerkingsverband, met Rene Peeters, 

landelijk kwartiermaker (& auteur rapport “met 

andere ogen).  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/28/rapport-met-andere-ogen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/28/rapport-met-andere-ogen


Regionaal expertteam
Voor zeer complexe casuïstiek, waarbij het lokaal is “vastgelopen”.

• Wicked problem tafel is gestopt. Alle energie wordt ingezet op het inrichten van het Regionaal 
expert team FoodValley. 

• De nieuwe lijn is gebaseerd op landelijke best practices en vele gesprekken met 
inhoudsdeskundigen binnen de gemeentes. Tevens zijn de zorgaanbieders betrokken in het 
ophalen van succesfactoren.

• We kiezen voor een andere inrichting en bemensing met een onafhankelijke voorzitter en een 
juiste mix van experts uit de zorg.

• Omdenkkracht en alternatieven inzetten daar waar casussen “vast” zitten.

• Met mandaat en doorbraak bevoegdheden.

• Dakpanconstructie is het uitgangspunt. De doorbraak in lokale teams al zo veel mogelijk 
stimuleren. Mede gefaciliteerd door inzichten vanuit werkwijze Instituut Publieke Waarden 

• Beoogde startdatum is november 2019. 
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