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Jeugdhulp in                      
             bredere context
• Jeugdwet: gemeenten hebben een 

jeugdhulpplicht.
• Kinderen hebben het recht verzorgd, begeleid en 

opgevoed te worden. 

- ouders/verzorgers zijn hier als eerste 
verantwoordelijk voor.
- gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 
beschikbaar stellen van alle vormen van 
jeugdhulp. 

• Schaarste in jeugdhulplandschap: in menskracht 
én financieel -> kosten jeugdhulp stijgen



In Dordrecht
• Willen we dat alle kinderen gezond, veilig, 

kansrijk en met plezier opgroeien. En dat, 
indien nodig:

• Kinderen passend geholpen worden: dichtbij, kort 
en snel. 

Om het jeugdhulplandschap nu en in de toekomst 
financieel houdbaar te houden en de kwaliteit 
van de jeugdhulp te kunnen waarborgen, is 
beleid noodzakelijk. We zetten o.a. in op:
- normaliseren
- van curatief naar preventief
- de juiste zorg op de juiste plek



Sturingsinstrumenten



Verschillende 
sturingsinstrumenten
Als gemeente sturen we op:

1. de afbakening van jeugdhulp

2. de toegang tot jeugdhulp

3. de inkoop en het contracteren van jeugdhulp

4. de samenwerking tussen verwijzers, 
jeugdhulpaanbieders en andere partners in het 
preventieve veld

N.B. Versterking voorveld en verbinding met andere 
beleidsvelden belangrijk.



Jeugdhulplandschap

    1.        2. 3.

                Door…

          Daarnaast:

gemeente: verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle 
vormen van jeugdhulp

beleid (incl. 
verordening) 

deskundige 
toeleiding

kwalitatief en 
kwantitatief 

toereikend aanbod

Stichting 
Jeugdteams: 

jeugdprofessionals  
werkzaam in Sociaal 

Wijkteam

GR DG&J: cluster 
Gezond en Veilig 

Opgroeien 
(Serviceorganisatie 

Jeugd ZHZ)

Administratieve en 
financiële afhandeling 

beschikkingen;
Advies en 

ondersteuning.

Bieden van lichte 
vormen van 

ondersteuning



1. Afbakening
In de verordening Jeugdhulp Dordrecht en 
bijbehorende nadere regels hebben we 
jeugdhulp duidelijker afgebakend ten opzichte 
van andere wetten, zoals de Wlz, Wmo en ZVW. 

Doel: minder beroep op jeugdwet (juiste zorg op 
de juiste plek)

N.B. Dit najaar gaan we aan de slag met een 
integrale verordening sociaal domein. 



2. Toegang
Drie toegangspoorten:

1.gemeentelijk: sociaal wijkteam 
2.medische verwijzers, zoals de huisarts
3.gecertificeerde instellingen (GI’s)

N.B. Als gemeente zijn we (financieel) 
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, maar we 
hebben slechts invloed op een deel van de 
toegang.



2.1 Sociaal wijkteam
• Lokale opdracht/contractering sociaal wijkteam.

• Bieden van lichte vormen van ondersteuning.

• Afgeven advies tot beschikking.

• Meer inzet van voorzieningen in het preventieve 
voorveld + afschalen. 

• Toetsen op normenkader.

Doel: normaliseren, meer preventieve inzet, minder 
(onnodige) beschikkingen/doorverwijzingen naar 
zwaardere jeugdhulp



Uitgelicht:                          
           multiprobleem 
gezinnen
Wat als een vraag niet enkelvoudig is? Welke 
aanpak hebben we voor multiproblem gezinnen?

•Doorbraak aanpak;
•Sociaal pontonnier;
•Uitvoeringsbrigade;
•Veilig Opgroeien is Teamwork.



2.2 POH-ers Jeugd
Sinds ca. een jaar zijn er bij 4 Dordtse 
huisartspraktijken praktijkondersteuners GGZ Jeugd 
werkzaam.

Doel:
•samenwerking stimuleren tussen huisartsen en het 
sociaal wijkteam. 
•normaliseren.
•minder (onnodige) GGZ-doorverwijzingen naar de 
regionale zorgmarkt.

N.B. Van belang is dat de POH-ers/huisartsen 
afweten van het normenkader en op de hoogte zijn 
van het (preventieve) aanbod in het voorveld.



3. Inkoop & 
contractmanagement
We kopen op twee niveaus jeugdhulp in:

1.regionaal – Serviceorganisatie Jeugd              
jeugdhulp met een beschikking
2.lokaal – Jeugdhulp naar voren

jeugdhulp zonder een beschikking



3.1 Regionale inkoop
Met ingang van 1 januari ‘22 zijn er vernieuwde 
overeenkomst gesloten met jeugdhulpaanbieders.
 
•Basis: 6 kernwaarden
•Kwaliteit: beter gedefinieerd en aangescherpt
•Kwantiteit: minder aanbieders
•Faire tarieven -> landelijke benchmarks en 
omschrijving kwaliteit 
•Publieke middelen behouden voor publieke doelen 
d.m.v. winstmaximalisatie en SROI
•Invoering normenkader

Doel: kwaliteitsimpuls, normaliseren, minder 
(onnodige) verlengingen naar de regionale zorgmarkt



Uitgelicht:                          
           het nieuwe 
normenkader
•Normen voor duur en intensiteit van zorg 
opgenomen in de overeenkomsten. 
•Onvoldoende? Aanbieder moet terug naar het 
sociaal wijkteam of de gecertificeerde instelling. 

De jeugdprofessionals in het sociaal wijkteam 
voeren zowel een administratieve als kwalitatieve 
toets uit op verlengingen. 

N.B. Op dit moment vindt lokaal (en regionaal) 
afstemming plaats over de inhoud van de 
kwalitatieve toets.  



Contractmanagement
• Individueel en collectief.
• Onderscheid naar beleidsdoelen, 

inspanningsverplichtingen en resultaatafspraken.
• Gestructureerde dialoog ingericht en contractueel 

vastgelegd.
• Uitvoering door SOJ samen met de 10 

gemeenten: ‘Samen sturen’.

Doel: het optimaal uitnutten van de overeenkomst 
op kwantiteit en kwaliteit. En betere samenhang 
tussen lokale interventies/beleid en de regionale 
zorgmarkt.



3.2 Jeugdhulp naar voren
Met ‘jeugdhulp naar voren’ creëren we 
beschikkingsvrije en slimmere vormen van bestaande 
jeugdhulp én ontwikkelen we nieuw en meer 
groepsgericht aanbod. 

Voorbeelden: BSO+, FLITS, GGZ naar voren

Doel: minder doorverwijzingen naar regionale 
zorgmarkt. Snellere, kortere en kwalitatief betere 
trajecten. 

N.B. Van belang is dat de toegang tot deze 
beschikkingsvrije jeugdhulp goed verloopt, zowel door 
het sociaal wijkteam als POH-ers/huisartsen. 
Samenwerking met deze partners is cruciaal.



4 Samenwerking
We stimuleren de samenwerking tussen verwijzers, 
jeugdhulpaanbieders en andere partners in het 
preventieve veld.

•Aanbesteding sociaal wijkteam, buurtwerk, 
jongerenwerk
•POH-er GGZ Jeugd
•Ketensamenwerking Kansrijke Start – integraal 
arrangeren (onderwijs-jeugdhulp)
•Samenwerking sociaal wijkteam en veiligheidsketen



Jeugdhulp data
 
Op basis van data kunnen we gerichter 
sturen op verwijzers en aanbieders van 
jeugdhulp. 





Wat is het?

Jeugdhulp is hulp bij psychische hulpvragen, 
een verstandelijke beperking en/of 
opvoedproblemen. Jeugdhulp is bedoeld voor 
kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 
jaar. 

Jeugdbescherming: Bij ernstige problemen in 
het gezin kan verplichte toezicht en begeleiding 
opgelegd worden bij de opvoeding van een 
kind. Het ouderlijk gezag kan door de rechter 
beperkt of afgenomen worden. 

Jeugdreclassering: Verplichte toezicht en 
begeleiding voor ouders en jongeren om te 
voorkomen dat de jongere opnieuw strafbare 
feiten pleegt. 



•Algemeen beeld: aantallen en kosten
•Leeftijd jeugdigen
•Van welke jeugdhulp wordt gebruik gemaakt?
•Hoe lang maken ze gebruik van jeugdhulp? 
•Via welke verwijzer?
•ZIN of PGB?



Aantal jeugdigen in jeugdhulp, jeugdbescherming 
en jeugdreclassering in Dordrecht (1)

Aantal jeugdigen per jaar Kosten per jaar



Aantal jeugdigen versus kosten



Aantal jeugdigen in jeugdhulp, jeugdbescherming 
en jeugdreclassering in Dordrecht (2)

Huidig aantal jeugdigen met een actieve toewijzing

wet onderdeel aantal jeugdigen 
met toewijzing %  van totaal %  van jeugdige 

inwoners 

jeugdbescherming 222 9,7% 1,0% 

jeugdhulp 2.229 96,9% 9,9% 

jeugdreclassering 45 2,0% 0,2% 

    

totaal 2.300 100%  10,24%  

 



Welke leeftijd hebben de jeugdigen in hulp?

Aantal jeugdigen per jaar Kosten per jaar



Welk type hulp wordt vooral gebruikt?

Huidig aantal jeugdigen met een actieve toewijzing

 segment aantal jeugdigen met 
toewijzing %  van totaal 

1. hoogspecialistisch 42 1,8% 

2. wonen 266 11,5% 

3. dagbesteding /  dagbehandeling 198 8,6% 

4. specialistisch veel voorkomend 1.737 75,0% 

5. crisis 2 0,1% 

6. jeugdbescherming & jeugdreclassering 267 11,5% 

7. jeugdhulp op school 202 8,7% 

LTA 53 2,3% 

PGB 218 9,4% 

vervoer 121 5,2% 

   

totaal 2.311 100%  



Aantallen en kosten naar type jeugdhulp

Aantal jeugdigen per jaar

Kosten per jaar



Hoe lang zitten de jeugdigen in jeugdhulp?

Kosten per maand

 looptijd aantal jeugdigen met toewijzing %  van totaal 

<= 1 jaar 720 32,2%  

1 720 32,2% 

> 1 jaar 1.517 67,8%  

2 321 14,4% 

3 223 10,0% 

4 197 8,8% 

5 179 8,0% 

6 137 6,1% 

7 146 6,5% 

8 280 12,5% 

9 23 1,0% 

10 4 0,2% 

11 3 0,1% 

12 2 0,1% 

14 1 0,0% 

16 1 0,0% 

totaal 2.237 100%  



Via welke verwijzer? 

Aantal jeugdigen per jaar

Kosten per jaar



ZiN of PGB?

Huidig aantal jeugdigen met een actieve toewijzing

Aantal jeugdigen per jaar

  aantal jeugdigen met toewijzing %  van totaal 

pgb 218 9,4% 

zin 2.206 95,3% 

   

totaal 2.315 100%  



Welk jeugdhulpaanbieders leveren veel hulp? 

Top-10 grootste ZiN aanbieders 2021 o.b.v. aantal jeugdigen

Aantal aanbieders met actieve ZiN toewijzingen

 aanbieder aantal jeugdigen kosten in euro's 

Stichting Yulius 626 3.219.399 

Stichting Enver 296 4.660.299 

Jeugdbescherming West Zuid-Holland 259 1.654.318 

Kinderpraktijk Heijligers - Treep 230 416.027 

Neuroscan 203 436.910 

Stroomlijn 167 448.314 

Indus Actieve Hulpverlening 158 294.208 

Boba Groep BV 157 567.165 

Cirya GGZ BV 152 385.223 

iHUB Zorg BV 127 1.929.471 

   

totaal 1.956 14.011.333 

 aanbieder aantal jeugdigen kosten in euro's 

Yoi Orthopedagogiek & Trainingen 44 233.933 

sociaal netwerk 40 309.967 

Horses&Co zorg- en leerboerderij 24 233.883 

Anders-Om praktijk voor speltherapie 19 38.057 

Stichting Hart voor IQ 18 88.679 

Happy Move BV 13 114.609 

Manon Kindertherapie & Begeleiding 10 13.278 

De Springerhoeve 7 179.235 

Horses&Co 6 4.634 

Dotado 6 8.404 

   

totaal 174 14.011.333 

Top-10 grootste PGB aanbieders 2021 o.b.v. gedeclareerde kosten

  actueel aantal 
aanbieders 

actueel aantal 
jeugdigen 

regionaal gecontracteerd 86 2.137 

regionaal: niet gecontracteerd 47 80 

LTA:  niet gecontracteerd 13 49 

   

totaal 146 2.206 



Zijn er vragen?
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