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Jeugdhulp 
 
 
Aan de leden van de Gemeenteraad, 

 
 
Het veilig en gezond opgroeien van de jeugd is  

zeer belangrijk. Voor hen, hun ouders, de gehele  

samenleving. Een jeugdige die veilig en gezond opgroeit,  

draagt later immers bij aan onze maatschappij.  

 

Het grootste deel van onze jeugd groeit gelukkig veilig en  

gezond op. Een deel van hen heeft daarbij ondersteuning  

nodig. Deze ondersteuning kan vaak geboden worden door de sociale wijkteams bij hen in de buurt. 

Van deze groep jeugdigen kampt een klein deel echter met complexe meervoudige problemen.  

 

Samenwerking met aanbieders: De Transformatie- en Uitvoeringsagenda 

Om de Jeugdhulp ook voor deze kleine groep goed te organiseren hebben de colleges van de 18 

gemeenten in Noord-Holland Noord in het voorjaar van 2016 een bestuursopdracht vastgesteld om 

samen met de aanbieders van specialistische Jeugdhulp een transformatie te realiseren van 

specialistische functies in de Jeugdhulp. Hiervoor zijn samen met de aanbieders een Transformatie- 

en Uitvoeringsagenda opgesteld. Beide geven richting aan de transformatie die moet plaatsvinden om 

de beoogde gezamenlijke doelstelling uit de bovenregionale bestuursopdracht te bereiken: 

- Beschikbaar en bereikbaar houden van zeer specialistische vormen van Jeugdhulp in de drie 

regio’s van Noord-Holland Noord. 

- Afname van inzet van deze vormen van Jeugdhulp ten opzichte van 1-1-2014 met 30% 

- Voor de meest significante risico’s voor specialistische vormen van Jeugdhulp in de drie regio’s 

zijn afspraken tussen gemeenten en instellingen gemaakt over beheersmaatregelen. 

  

De Transformatieagenda geeft richting aan de vernieuwing die nodig is om de realisatie van 

geformuleerde gezamenlijke doelstellingen uit de bestuursopdracht te bereiken. De agenda beschrijft 

de huidige situatie en de gewenste situatie op 31 december 2018 en de ontwikkelopgave waar de 

regio’s en de aanbieders van specialistische Jeugdhulp voor staan. 

 

Resultaten/acties tot nu toe 

Na vaststelling van de Transformatie- en Uitvoeringsagenda is een werkgroep bestaande uit 

Jeugdhulpaanbieders en een ambtelijke afvaardiging van de achttien gemeenten aan de slag gegaan 

met de uitwerking van vastgestelde actiepunten:  

 

Notitie Integraal werken 

Integraal werken vormt een belangrijke basis van de transformatie van de Bovenregionale 

Specialistische Jeugdhulp. Daarom is er als eerste een notitie Integrale Werkwijze opgesteld. 

Integrale Jeugdhulp wordt daarin omschreven als hulp gericht op jeugdigen en gezinnen met 

meervoudige problemen, die kunnen bestaan uit een combinatie van opvoedings- of 

gezinsproblematiek, psychische problemen en / of een verstandelijke beperking. Deze integrale 

aanpak zal meer effectief zijn dan wanneer de hulp los / naast elkaar wordt geboden. De notitie geeft 

informatie over hoe deze integrale aanpak gerealiseerd kan worden.  
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Integrale crisisfunctie 

Het bieden van een crisisdienst is wettelijk verplicht; deze dienst wordt nu nog door meerdere partijen 

geboden. Met veel inbreng van de zorgaanbieders zijn we tot een goede omschrijving gekomen van 

een integrale crisisdienst. De aanbesteding om deze voor alle 18 gemeenten gezamenlijk in te kopen 

loopt momenteel. Ook het beheren van het contract zal gezamenlijk uitgevoerd gaan worden.  

 

Consultatie- en adviesfunctie 

Tegelijkertijd is er onderzocht of er bij de wijkteams behoefte is aan een consultatie- en adviesfunctie, 

waarin experts uit alle sectoren deelnemen. Wijkteams verschillen sterk, per buurt / wijk, gemeente, 

regionaal, bovenregionaal. Uit een onder de wijkteams gehouden enquête kon daarom niet 

geconcludeerd worden dat ze dezelfde behoefte aan deze functie hebben. Daarom zijn er in de 

afgelopen maanden interviews gehouden bij de wijkteams. Een conclusie uit deze gesprekken volgt 

binnenkort.  

 

Regionale integrale behandelvoorzieningen 

Ten slotte is er in de afgelopen maanden veel gesproken en nagedacht over een regionale 

verblijfsvoorziening waar de problematiek van een jeugdige integraal behandeld wordt en waar het 

gezin thuis ondersteuning krijgt. Met zo’n voorziening hopen we dat een jeugdige dichtbij huis en 

school kan werken aan het oplossen van de problemen om zo weer snel naar huis terug te gaan. Op 

dit moment wordt er door de gemeenten aan een opdracht gewerkt om te bepalen waaraan deze 

regionale integrale behandelvoorziening moet voldoen. We hopen in 2018 de eerste ervaringen te 

kunnen gaan opdoen met deze behandelvoorziening.  

 

Vervolg 

In de komende vijftien maanden gaan we verder met deze onderwerpen en aan de slag met het 

inventariseren van de samenstelling en deskundigheid van de lokale wijkteams, verzamelen van 

gegevens over verschillende vormen van verblijf, analyseren welke specialismen nodig zijn en waar 

die beschikbaar zijn, inrichten van een integraal specialistisch behandelteam en gaan we in gesprek 

met zorgverzekeraars, zorgkantoor en woningcorporaties over woonvormen gericht op 

zelfstandigheid.  

De wijze waarop in dit project samengewerkt wordt door Jeugdhulpaanbieders en gemeenten is uniek. 

Door te sturen op samenhang, door kennis te delen, elkaar te informeren, met elkaar te discussiëren 

en samen te experimenten, bieden we jeugdigen met complexe problematiek een goede, tijdige 

oplossing en geven we hen de kans op een betere toekomst.  

 

Den Helder, 17 oktober 2017. 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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