Dynamisch Programma
Sociaal Domein Midden Holland 2020

Inleiding
Voor u ligt het programma sociaal domein 2020 van de samenwerkende gemeenten Gouda,
Krimpenerwaard, Zuidplas, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk.
In 2013 zijn we gezamenlijk gestart ons voor te bereiden op de decentralisaties. Dit resulteerde in
een regionaal kader en een regionale contractmanagementorganisatie (RDS). Inhoudelijk is er in de
afgelopen jaren een breed scala van onderwerpen opgepakt: van maatschappelijke zorg tot passend
onderwijs, van transformatie jeugd GGZ tot doelgroepenvervoer en de samenwerking tussen zorg
en sociaal domein in Midden-Holland.
In navolging van de werkconferentie ‘Sturing op kosten jeugdhulp’ in Waddinxveen op 31 oktober
2019 is een voorstel gedaan voor de versterking van de zorgtransformatie (waaronder
maatschappelijke zorg) en de sturing op gecertificeerde instellingen in zes programma’s. Deze
programma’s bestaan ieder uit verschillende projecten en omvatten een belangrijk deel van de
agenda voor 2020. Daarnaast zijn te onderscheiden de projecten rechtmatigheid & kwaliteit en
inzicht in kosten van de RDS en het project gedeelde zorg.
De projecten en programma’s worden gepresenteerd en beschreven op bijgaande sheets.
Er zijn drie bijlagen: de agenda van de BOSD-overleggen in 2020 (nader in te vullen), financiën en
regionale uitwisseling/werkwijze (nog nader in te vullen). Separaat bijgevoegd de begroting
Programma Sociaal Domein Midden-Holland 2020.
2

1. Programma
Maatschappelijke zorg
Opdrachtgever:
Bestuurlijk: BOSD
Ambtelijk: Afdelingshoofden MH

Projectteam 2020 – 2021(incl
capaciteit)
Programmamanager: Stefanie
Noorlandt: 32 uur
Beleidsadviseur 32 uur
Projectleider beschut wonen: 32
uur (Carima Verhagen)

Externe partners:
Zorgaanbieders BW en BG
Leger des Heils (opvang)
Kernkracht/ ExpEx
Woningcorporaties
VGZ
GGZ Rivierduinen
Jeugdbescherming West

Ambitie
Ook kwetsbare inwoners in de regio Midden-Holland wonen passend en zo zelfstandig mogelijk,
hebben passende ondersteuning en participeren naar vermogen.
Samen creëren wij de juiste randvoorwaarden om de ondersteuning voor onze kwetsbare inwoners
zoveel mogelijk lokaal vorm te geven.
Het realiseren van de juiste randvoorwaarden vraagt regionale en lokale inspanningen die hand in
hand gaan. De regionale en lokale activiteiten worden op elkaar afgestemd. De beoogde resultaten
en bijbehorende activiteiten op al deze thema’s zijn in de Uitvoeringsagenda maatschappelijke zorg
nader uitgewerkt.

Doelen:
-

Creëren juiste randvoorwaarden
Dekkend zorglandschap en spreiding in de regio
Regionale regio en lokale implementatie
Gezamenlijke financiering regionale voorzieningen

Afhankelijkheden:

Financiën 2020:

Openstelling Wlz voor GGZ
Ambulantisering GGZ
Doordecentralisatie middelen voor
BW/nieuw verdeelmodel

Beschermd Wonen: 19 miljoen euro

Achtergrond
Landelijk worden vanaf 2022 de middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang met een
zogenoemd objectief verdeelmodel verdeeld over alle gemeenten. In 10 jaar tijd verandert de historische
verdeling naar de centrumgemeente Gouda in een objectieve verdeling van de middelen over alle gemeenten.
Om te zorgen voor continuïteit in de zorg en ondersteuning en om de transformatiebeweging te realiseren in
de regio Midden-Holland is een regionaal overgangsplan opgesteld en een projectgroep actief aan de slag om
de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Voor de lokale aansluiting zijn er in de gemeenten lokale
overgangsplannen opgesteld.
Uitgangspunt is de ondersteuning zoveel mogelijk lokaal vorm te geven. Een belangrijk deel van de
voorbereidingen betreffen dan ook het op orde brengen van de lokale ondersteuning, preventie en signalering.

Deelprojecten:
• Afbouw beschermd wonen
• Innovatie in de opvang
• Impuls beschut wonen
• Doorontwikkeling Gewoon thuis
• Preventie/ algemene voorzieningen
• Gewoon wonen
• Jongvolwassenen met intensieve specialistische
zorgvraag
• GGZ in de wijk
• Zorg en veiligheid
• Crisiszorg
Mijlpalen 2020:
Openstelling Wlz voor GGZ (overgang cliënten BW)
Inventarisatie zorglandschap
Realisatie beschut wonen
Centrale intake opvang en medische zorg

Welke opdracht ligt er lokaal?
•
•
•
•

Ruimte voor realisatie beschutte woonplekken
Preventie en algemene voorzieningen
Borging Gewoon thuis
Voldoende en passende woonruimte voor jongeren en
uitstroom BW
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Programma Maatschappelijke Zorg / projecten
1. Afbouw beschermd wonen

2.

Innovatie in de opvang

Omschrijving:
Sinds de decentralisatie in 2015 is in
MH ingezet op de ambulantisering en
het scheiden van wonen en zorg. Het
aantal bedden beschermd wonen is
echter sindsdien nagenoeg gelijk
gebleven. Inzet is gericht op het bieden
van een passend alternatief en
beperken van de instroom.

Omschrijving:
De innovatie in de opvang richt zich op:
voorkomen van instroom en het
versnellen van de uitstroom en
verbeteren van de zorg aan
dak/thuislozen.
Mijlpalen 2020:

3. Impuls beschut wonen

4. Doorontwikkeling Gewoon thuis

5. Gewoon wonen

Omschrijving:
De innovatie in de opvang richt zich op:
voorkomen van instroom en het
versnellen van de uitstroom en
verbeteren van de zorg aan
dak/thuislozen. Inzet is het vergroten
van het aanbod en toekomstbestedig
maken.

Omschrijving:
De uitstroom naar Gewoon Thuis is na
de eerste grote stappen weer wat
afgenomen. De zorgpartijen zijn nu aan
zet om van de experimenteerfase door
te ontwikkelen naar een structurele
invulling van Gewoon thuis.

Mijlpalen 2020:

Mijlpalen 2020:

Omschrijving:
Om sociale inclusie te bevorderen
wordt een beweging gemaakt naar meer
inzet van ambulante zorg in de wijk en
is het uitgangspunt om wonen en zorg
te scheiden. Hierbij is het belangrijk om
te kijken wat er voor iemand nodig is
om ‘goed’ in een wijk te kunnen wonen.
Daarbij kan gedacht worden aan
veiligheid, leefbaarheid en een sociaal
netwerk.

Mijlpalen 2020:

Mijlpalen 2020:

6. GGZ in de wijk

7. Zorg en veiligheid

8. Crisiszorg

Omschrijving:
GGZ zorg in regio Midden-Holland kent
in vergelijking met het land lange
wachttijden. Gevolg hiervan voor de
maatschappelijke zorg in onze regio is
een grotere druk op onze Wmo
voorzieningen. Inzet is op terugdringen
van wachtlijsten en tijdig afstemmen
naar soepele overgang van cliënten uit
medische zorg.

Omschrijving:
Wvggz: implementatie nieuwe Wvggz
vanaf 1 januari 2020.
Personen met verward gedrag
Zorg- en veiligheidshuis: ontwikkeling
van een zorg- en veiligheidshuis.
Bemoeizorg: omvorming bemoeizorg

Omschrijving:
Crisiszorg: met het stopzetten van het
aanbod: bed op recept, stoel op recept,
etc en de sluiting van het psychiatrisch
ziekenhuis van GGZ Rivierduinen is er
geen aanbod meer in de regio voor het
voorkomen en opvangen van
crisissituaties. Tot nu toe is het
Rivierduinen niet gelukt bij andere
partners crisisbedden te regelen. De
invoering van de Wet verplichte GGZ
geeft meer mogelijkheden om ook
andere vormen van (crisis)zorg aan te
bieden zoals verplichte medicatie thuis.

Mijlpalen 2020:

Mijlpalen 2020:

Daarnaast is er aandacht voor:
Preventie en algemene middelen (lokale
aanpak)
Jongvolwassenen met intensieve
specialistische zorgvraag (via Gewoon
Thuis Jeugd)

Mijlpalen 2020
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2. Programma
Gewoon Thuis Jeugd
Opdrachtgever:
Bestuurlijk: Corine Dijkstra
Ambtelijk: Rik Scheele

Projectteam 2020 – 2021
Programmamanager: Anke van
der Landen: 16 uur
Projectsecretaris: Corline
Bijkerk: 16 uur
Beleidsadviseurs/projectleiders:
64 uur

Externe partners o.a.:
Enver
ExPex
Horizon
Youz
Impegno
Curium
Viersprong
ASVZ
Gemiva
Kwintes
JB West
Samenwerkingsverbanden

Ambitie
Zoveel mogelijk kinderen in de (t)huissituatie: Samen mogelijk maken dat kinderen/jongeren thuis
kunnen blijven wonen, tenzij..
Elk kind heeft stabiliteit nodig. We zorgen dat de jeugdhulp zich naar het kind beweegt in plaats van
andersom. Niet het aanbod van de instelling staat daarbij centraal, maar de (hulp)vraag van jeugdige
en ouders. Wanneer verblijf noodzakelijk is, moet dit zoveel mogelijk deel uitmaken van een
ambulant traject, dat op maat bij wat jeugdige en gezin nodig hebben wordt samengesteld. We
zorgen ervoor dat het kind zo min mogelijk heen en weer wordt geplaatst als het niet meer thuis kan
wonen.
Als kinderen niet meer thuis kunnen wonen, willen we dat ze zoveel mogelijk kleinschalig,
gezinsgericht en perspectief biedend worden opgevangen, bij voorkeur in het eigen netwerk.

Doelen:
•
•
•
•

Aantal jeugdigen in (gesloten) residentieel verblijf in de regio is lager of gelijk aan het landelijk gemiddelde.
Verhouding gezinsgericht verblijf stijgt binnen het totale aandeel verblijf.
Duur van de (gesloten) residentiele verblijfsplaatsing wordt verkort.
Clienttevredenheid integrale ambulante teams is minimaal een 7.

Afhankelijkheden:

Financiën 2020:

Programma Maatschappelijke Zorg
Jeugdigen Beter Beschermen
CIT – Crisiszorg
Jeugdzorg+ Bovenregionaal
CMT JenO, JGGZ en Begeleiding
Landelijke ontwikkelingen

Transformatiefonds €825.000
(incl. €300.000 uit het innovatiefonds beschermd
wonen)

Achtergrond
(Langdurig) verblijf in een grote instelling is voor geen enkel kind goed. Daarom gaan we het aantal verblijfsplaatsingen terugdringen en ook de duur van plaatsingen in verblijfsvoorzieningen verkorten. Binnen het
programma Zorg voor de jeugd sluit dit programma aan bij actielijn 2: meer kinderen zo thuis mogelijk op laten
groeien. Ook landelijk is de beweging van 0 uithuisplaatsingen vanuit professionals opgestart naar aanleiding
van de documentaire Alicia.

Deelprojecten:
5 regionale projecten Midden-Holland met aanbieders en
partners:
• Intensieve ambulante zorg thuis
• Experttafel
• Zorg coördinatie en wachtlijstbeheer verblijfszorg
• Versterking pleegzorg
• Woningen en kleinschalige (gezinsgerichte)
woonvoorzieningen
Bovenregionaal project:
• Ontwikkelagenda jeugdzorg +

Mijlpalen 2020:
• Start nieuwe vormen van ambulante intensieve
ondersteuning (K1 en K3)
• Start wachtlijstbeheer/verblijfscoördinatie (K3)
• Wervingsactie pleegzorg (K2) en twee andere
experimenten pleegzorg (K3/4)
• Updaten toekomstplan en inzet maatjes (K3)
• Uitstroom jeugdzorg voor jongvolwassen verbeteren
• Onderzoek naar InVerbinding
Welke opdracht ligt er lokaal?
•

•
•
•

Zorgen dat de lokale verwijzers goed op de hoogte zijn
van het nieuwe ambulante aanbod en van de
beweging gewoon thuis.
Indien nodig casussen voordragen bij de experttafel.
Realiseren van kleinschalige gezinsgerichte
verblijfszorg
Realiseren van voldoende zelfstandige en beschutte
woonvoorzieningen voor jongeren die zelfstandig
kunnen wonen bij uitstroom uit de jeugdzorg 5

Programma Gewoon Thuis Jeugd: projecten
1.

Intensieve Ambulante Zorg Thuis

Er is intensief ambulante inzet over de domeinen
heen (LVB, GGZ, Jeugd en Opvoedhulp)
beschikbaar, met inzet van het eigen netwerk, om
uithuisplaatsing te voorkomen dan wel de
doorlooptijden bij een uithuisplaatsing te
verkorten.
Binnen dit project is door een samenwerking van
aanbieders als eerste het team InVerbinding
neergezet. Dit team heeft het afgelopen jaar zorg
geboden aan 51 gezinnen in de regio.

2.

Experttafel

Er is een expertteam met mandaat, die in
vastlopende complexe zorgcasussen vanuit
urgentie doorbraken kan forceren door het bieden
van een passend (maatwerk) traject met
perspectief.
De experttafel loopt nu een jaar en vindt elke twee
weken plaats in de regio. Ouders en verwijzer
sluiten aan bij de bespreking van de casus en
gezamenlijk wordt er gezocht naar oplossingen
die ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen
worden.

Mijlpalen 2020:
10 trajecten preventieve netwerkanalyse
Start crisisinterventies –
3x case afschalen jeugdzorg+ met MST
Doorontwikkeling Team InVerbinding

5. Woningen en kleinschalige gezinsgerichte
woonvoorzieningen
We streven naar meer geschikte (kleinschalige)
gezinsgerichte woonvormen/ pleeggezinnen/ pleegzorgplus
in de regio. Er is een passend aanbod nodig voor
(ondersteund) zelfstandig wonen. Daarnaast is er in het
afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar uitstroom van
jongeren uit jeugdzorg. We hebben inzichtelijk gemaakt wie
deze jongeren zijn, met hoeveel ze zijn en wat ze nodig
hebben. Op dit moment kijken we hoe het een aantal
maanden later met deze jongeren gaat en gebruiken wij de
uitkomsten om aan passende oplossingen te werken.

Mijlpalen 2020:
•
•
•

•
•

Reality check: zijn wachtende jongvolwassenen
aangemeld en wordt er gewerkt aan een toekomstplan
Updaten toekomstplan 18-/18+
Pilot woon/zorgcoördinator Gouda + inzet ExpEx
maatjes 18-/18+
Realisatie woningen jongvolwassenen met intensieve
zorgvraag
Sessie met zorgaanbieders waarbij kansen worden
verkend om nieuwe locaties te starten in regio MiddenHolland.

Mijlpalen 2020:
Evaluatie en doorontwikkeling experttafel

3. Zorglogistiek en wachtlijstbeheer

4. Versterking Pleegzorg

Er is een aanpak voor de coördinatie op de
verblijfszorg en wachtlijstbeheer verblijfszorg.

Als opgroeien thuis niet mogelijk is, dan is het
waardevol als pleegouders tijdelijk of voor langer
termijn een ander (t)huis kunnen bieden aan
kinderen, daarom willen deze zorg graag versterken
en inzetten op werving van nieuwe pleegouders. De
focus ligt op de thema’s:
• Werven: Hoe werven we meer succesvol
pleegouders?
• Maatwerk: Hoe kunnen we voorzieningen en
ondersteuning beter laten passen bij de specifieke
pleeggezinnen?
• Pleegouders voor pleegouders: Hoe kunnen
pleegouders elkaar meer gaan ondersteunen?

Na een eerste inventarisatieronde bij verwijzers en
aanbieders is er een aanpak geformuleerd voor de
coördinatie van de verblijfszorg. In september is
gestart met het project in samenwerking met
verwijzers en partners. De planning is dat het plan
van aanpak begin 2020 gereed is. We zien dat er
veel kinderen in verblijf geplaatst worden bij niet
gecontracteerde aanbieders. Ook dit zal
meegenomen worden in het plan.
Mijlpalen 2020:
Plan wachtlijstbeheer/verblijfscoördinatie gereed
(K1)
Start coordinatie verblijfszorg (K2/K3)

6. Samen leren: academische werkplaats

7. Ontwikkelagenda Jeugdzorg +

Om in de toekomst meer preventief te kunnen gaan
werken, wordt verkend of de casussen ook
retrospectief kunnen worden onderzocht. Hiervoor is
samenwerking besproken met de Regio’s H10 (Den
Haag eo) en Holland Rijnland (Leiden eo) rond de
thema’s integraal werken, kwetsbare gezinnen en
normalisering, ondersteund door “de academische
werkplaats samen”. Dit aanvullend op de bestaande
samenwerking rond de gecertificeerde instellingen en
jeugdhulp-plus.
Onderzocht wordt of er aangesloten kan worden bij
één van de landelijke onderzoeken/pilots over
integrale specialistische teams.

De hoofdbeweging die gemaakt moet worden, is de
doorgaande lijn (zoveel mogelijk) in de leefomgeving van de
jongere en zijn gezin/netwerk. Waarbij de zorg, onderwijs en
andere voorzieningen die jongere en zijn gezin/netwerk
nodig heeft erbij worden gehaald/beschikbaar blijven.
Deze hoofdbeweging omvat de volgende bewegingen:
• Ambulantisering van de zorg. Dat wil zeggen dat de zorg
naar de verblijfplaats wordt gebracht. Dit kan thuis zijn, maar
ook in een pleeggezin, leefgroep, kleinschalige
voorzieningen, dagbehandeling/besteding, open leefgroep.
• Er is sprake van een stabiele woonplek. Dat betekent dat
doorplaatsen wordt voorkomen, zodat ongeacht de
verblijfplek van de jongere, hij deze als zo thuis mogelijk
ervaart.
• Het onderwijsperspectief van de jongere is in alle situaties
leidend. Daar waar (nog) geen volledig onderwijs mogelijk is,
wordt voorzien in een plan en passend dagprogramma om
daar naar toe te groeien.

Mijlpalen 2020
• Aansluiting bij Ketenbreed leren
• Uitvoeren onderzoek integrale teams: InVerbinding
• Verdiepingsslag maken monitoring

Mijlpalen 2020:
Wervingsactie pleegzorg
2x andere experimenten pleegzorg

Wanneer deze beweging mogelijk gemaakt wordt, is het van
belang dat er in een vroegtijdig stadium regie wordt gevoerd.
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3. Programma Jeugdigen
beschermen
Opdrachtgever:

Ambitie

Bestuurlijk: Corine Dijkstra en
Jan Verbeek(BOSD)

Kinderen en jongeren in de regio Midden-Holland
groeien op in veilige en ondersteunende omgeving.

Ambtelijk: Rik Scheele en
Tamara van de Wijdeven

Doelen:

Projectteam 2020 – 2021(incl
capaciteit)
Programmamanager : Manon
Brugman: 12 uur
Projectsecretaris: Maaike Vis
16 uur
Senior Beleidsadviseur 12 uur
Beleidsadviseurs: 54 uur
Externe partners:
Sociaal teams
RDOG (VT, JPT, CIT)
Jeugdbescherming west,
William Schrikker JBJR
Leger des Heils JBJR
Raad vd Kinderbescherming
Humanitas
Rechtbank
OM
Politie
CJG’s
Enver ea jeugdaanbieders
Jeugdzorgregio’s Haaglanden,
Holland Rijnland, Zuid Holland
Zuid

Deelprojecten:

Externe partners
Samenhang met andere landelijke programma’s
(SzS, GHNT, ZvdJ/actielijn 2)
Samenhang met andere jeugdzorg regio's,
arrondissement
Sturing vanuit landelijke overheid (JenV en VWS)
Beschikbaarheid passend (spec.) hulpaanbod
Afstemming met volwassen hulpverlening (GGZ.)

2.
3.
4.

- Effectieve samenwerking in een kortere keten.
- De juiste hulp op het juiste moment (ook) door eerdere herkenning van complexe en intergenerationele
problematiek
- Kantelmoment na de jeugdbeschermingstafel beter benutten en daardoor verminderen Raadsonderzoeken
en (duur van de) maatregelen.
- Voorkomen complexe scheidingen door eerdere ondersteuning van ouders in scheiding
- Voorkomen criminaliteit
- Waarborgen continuïteit van de jeugdbescherming/jeugdreclassering door bovenregionale samenwerking

Afhankelijkheden:

1.

Financiën 2020:
Transformatiefonds: € 239.500,- (+ € 55.000,- GHNT)
JBT: € 254.605
JBJR: € 5.063.585 (2019-indexering 2020 nog niet

meegenomen
CIT: € 354.000*
JPT: € 377.000*

Achtergrond
Voor die gezinnen waarbij de veiligheid van jeugdigen in het geding is hebben gemeenten de taak
te zorgen voor een aanbod van jeugdbescherming/jeugdreclassering. (JBJR) Het betreft hier de
meest complexe gezinnen en – problematiek die vaak over generaties heengaat. De JBJR keten is
lang, en er zijn veel verschillende partners bij betrokken, soms buiten gemeentelijke
verantwoordelijkheid. Jeugdigen/gezinnen hebben vaak gespecialiseerde vormen van hulp nodig
die niet altijd tijdig beschikbaar is. De GI zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in gezinnen maar
daarin sterk afhankelijk van anderen. Hulp aan gezinnen is nog lang niet altijd integraal.

Samenwerking in de JBketen
Vroegtijdig signaleren
complexe problematiek
Bij start intensieve inzet
Regiolab Scheiden zonder
Schade

5.
6.
7.
8.
9.

JBT
JPT
CIT
CMT JB/JR
RvdK

Mijlpalen 2020:
Onderzoek afronden en verbetervoorstellen voor
versnellen keten
Onderzoek hoge instroom afronden; inzicht in oorzaken
Duidelijk beeld van de behoeften aan
deskundigheidsbevordering
Hernieuwde afspraken kwaliteit veiligheidsafspraken en
verbeterplannen.
Zicht op gewenste aanvullend aanbod m.b.t. voorkomen
complexe scheidingen
Welke opdracht ligt er lokaal?
•
•
•
•

Implementeren aanpak complexe scheidingen
Implementeren veiligheidsafspraken
Implementeren verbeterafspraken
jeugdbeschermingsketen
Verbeteren deskundigheid m.b.t. omgaan met situaties
van onveiligheid
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Jeugdigen beschermen: projecten
1. Samenwerking in de JB-keten

2. Vroegtijdig signaleren van complexe problematiek

3. Bij start intensieve inzet

Omschrijving:
Op basis van onderzoek naar doorlooptijden en oorzaken van hoge
instroom in de jeugdbeschermingsketen worden actiepunten
opgesteld waarmee de partners in de keten effectiever kunnen gaan
samenwerken.
Mijlpalen 2020:
- Onderzoek doorlooptijden afronden
- Onderzoek hoge instroom afronden
- Opstellen van verbetervoorstel
- Start implementatie verbetervoorstel

Omschrijving:
Na een inventarisatieronde langs de sociaal teams en andere partijen
in het lokale veld wordt duidelijk waar behoefte is aan
deskundigheidsbevordering op het gebied van complexe
scheidingen. Daarnaast wordt gewerkt aan een gezamenlijk
afwegingskader voor complexe problematiek.
Mijlpalen 2020:
- Duidelijk beeld van de behoeften aan deskundigheidsbevordering
- Hernieuwde afspraken kwaliteit veiligheidsafspraken en
verbeterplannen.
- Ontwikkelen gemeenschappelijk afwegingskader

Omschrijving:
De duur van JB-maatregelen verkorten door bij de start sneller en
intensiever de juiste zorg in te zetten en kantelmomenten van de JBtafel beter benutten (met als gevolg minder raadsonderzoeken).
Mijlpalen 2020:
- Concrete werkafspraken met partners over doorlooptijden
- Afspraken over intensieve inzet van hukp na de Jbtafel

4. Regiolab/Complexe scheidingen

5. JBT

6. JPT

Omschrijving:
Doel van het regiolab is het voorkomen van complexe scheidingen
door inzet op drie actielijnen:
Preventie en informatie: eerder en beter in beeld
Relatie en scheidingspunt: scheiden doe je niet alleen
Brug tussen zorg en recht: continuïteit in de betrokkenheid van hulp

Omschrijving:
Verder ontwikkeling/professionalisering van de JBT

Omschrijving: Ontwikkelagenda met als thema’s: Werken in de kracht
van het specialisme Bedrijfsvoering Samenwerking:

Mijlpalen 2020:
-Aandachtsfunctionarissen in ieder lokaal team,
-Instelling keurmerk
-Completeren (indien nodig) van lokaal aanbod van ondersteuning bij
echtscheiding
-Onderzoek naar aanstellen gezinsvertegenwoordiger
- Starten met een pilot Begeleide OmgangsRegeling
7. CIT
Omschrijving: Ontwikkelagenda met doorontwikkeling op de thema’s
Werken in de kracht van het specialisme, Bedrijfsvoering,
Samenwerking
Mijlpalen 2020:

Mijlpalen 2020:
-Lancering website
-Actualisering informatiemateriaal
-’AVG-proof’ maken van werkproces JBT
-doorontwikkeling kwalitatieve monitor
-

8. CMT JB/JR
Omschrijving:
Mijlpalen 2020:
- Focus in 2020 ligt op de projecten (1,2,3) in actielijn 5
- Uitwerking van verbetervoorstellen n.a.v. landelijk
inspectierapport, samen met de ander 3 jeugdzorg regio’s
- Onderzoeken van de mogelijkheden tot sturing op
doorverwijzingen
- Besluitvorming over wel of niet overstappen naar subsidiëring

Mijlpalen 2020:

9. Raad voor de Kinderbescherming
Omschrijving: De RvdK is een belangrijke externe partner die echter
niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Van belang is
om te zorgen voor goede samenwerking. Punt van zorg zijn de
blijvende wachtlijsten bij de Raad waardoor vertraging in de keten
optreedt.
Mijlpalen 2020:
- N.a.v projecten in actielijn 5 afspraken over werkprocessen,
doorlooptijden etc. (zie 1, 2 en 3)
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4. Programma Geweld Hoort
Nergens Thuis
Projecten:

Opdrachtgever:

Ambitie

Bestuurlijk:
Corine Dijksta,
BO HG en BOSD
PPG

Huiselijk geweld voorkomen of zo vroeg mogelijk signaleren en adequaat reageren.
Doordat het geweld zo snel mogelijk en duurzaam wordt gestopt, wordt schade
beperkt en herstel bevorderd, zodat nieuwe ontwikkelkansen ontstaan. Hierbij gaat
speciale aandacht uit naar kinderen die extra kwetsbaar zijn en door huiselijk
geweld in hun ontwikkeling bedreigd worden.

Ambtelijk: Rik Scheele
Projectteam 2020 – 2021
(incl capaciteit)
Programmamanager: Irma
Haxe: 16 uur
Projectsecretaris: 16 uur
Senior Beleidsadviseur: Irma
Haxe: 16 uur
Beleidsadv/projectleider(s): 16
uur
Externe partners:
13 Gemeenten HR
Gemeenten Haaglanden
Min.VWS en Min.J&V
VNG
Veilig Thuis / RDOG
Kwintes Vrouwenopvang
Kwadraad
Reclassering
Veiligheidshuis
Politie/Justitie/OM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Veilig Thuis
Vrouwenopvang
Centrum Seksueel Geweld
Tijdelijk Huisverbod
Ontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis
Doorontwikkeling MDA++
1G1P

Deelprojecten Regiovisie in 2020:
8.

Doelen:

De regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het regionaal
uitvoeringsplan 2020 volgen de drie programmalijnen die geformuleerd zijn in het
landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis (GHNT)’:

Mijlpalen 2020:

1. Geweld eerder en beter in beeld;
2. Geweld stoppen en duurzaam oplossen;
3. Aandacht voor specifieke doelgroepen.
Afhankelijkheden:
18 gemeenten HM, Veiligheidsregio HL.
Externe partners.
Lokale randvoorwaarden, o.a.: inrichtng lokale
teams.
Samenhang met andere regionale programma’s:
ZvdJ #5: Complexe Scheidingen, Klantreizen in
beeld, Samenwerking VT – Lokale Teams.

Financiën 2020:
•
•

Implementatie handreikingen Meldcode,
Ouderenmishandeling, Mensenhandel, Complexe scheidingen
9. Slimme keten
10. Versterking samenwerking lokale teams – Veilig ThuisVrouwenopvang (Holland Rijnland)
11. Samenwerking Vrouwenopvang – lokale teams
12. Herijking samenwerkingsafspraken VT en lokale teams

Doeluitkering Vrouwenopvang (DU VO)
Subsidies vanuit landelijk Programma GHNT
(t/m 2021)

Achtergrond
Alle gemeenten hebben een taak en regie in de aanpak van huiselijk geweld op grond van de Wmo
en Jeugdwet. Dit krijgt o.a. inhoud via de regiovisie en lokale beleidsplannen. De
centrumgemeenten Gouda en Leiden hebben de regie voor het opstellen en (laten) uitvoeren van
een regiovisie huiselijk geweld; hiertoe opgedragen door het Rijk. Dit doen zij in afstemming met
lokale gemeenten en ketenpartners.

Ad 1. VT: Aanpassing route Politiemeldingen
Ad 2 en 11. Handreiking en implementatie methodische
samenwerking Kwintes VO en Lokale teams
Ad 5. Oplevering Zorg- en Veiligheidshuis
Ad 6. Integratie MDA++ in werkwijze ZVH
Ad 7. Lokale implementatie 1G1P
Ad 8. Oplevering en lokale implementatie 4 handreikingen, o.a.
lokale allianties ouderenmishandeling
Ad 9. Oplevering aanbevelingen samenwerking VT- VO – LT
Ad 12. Vaststelling Samenwerkingsafspraken VT – Lokale Teams

Welke opdracht ligt er lokaal? Lokale keuzes maken:
1. Implementatie/doorontwikkeling1G1P
2. Implementatie aanbevelingen handreiking meldcode: lokaal en
binnen de gemeentelijke organisatie
2. Ouderenmishandeling: oprichting Lokale allianties financiële
uitbuiting en aanpak ontspoorde mantelzorg
3. Versterken lokale aanpak mensenhandel
4. Versterken uitstroom Vrouwenopvang i.s.m. Lokale Teams
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5. Implementeren samenwerkingsafspraken VT – Lokale teams

Geweld hoort Nergens Thuis: projecten 1
1. Veilig Thuis

2.

Bij de inrichting van Veilig Thuis zijn de gemeentebesturen
gebonden aan de wettelijke taken en bevoegdheden (Wmo) van
Veilig Thuis. Daarnaast kan een gemeentebestuur Veilig Thuis
verzoeken om aanvullend ook andere taken op te pakken.
In het handelingsprotocol van Veilig Thuis 2019 zijn de wettelijke
uitgewerkt naar acht diensten:
Advies en ondersteuning; Meldingen;
Veiligheidsbeoordeling; Overdracht na veiligheidsbeoordeling;
Voorwaarden en vervolg; Onderzoek; Overdracht en Monitoren.

VO Kwintes pakt huiselijk geweld aan, niet alleen binnen de muren
van de opvang maar ook ambulant. In deze aanpak werkt zij
systeemgericht met aandacht voor herstel, zelfsturing, eigen regie
en het steunsysteem als hulpbron.
De nterventies die op maat ingezet worden door gespecialiseerde
medewerkers zijn gebaseerd op de methodieken:
- Krachtwerk voor de volwassenen;
- Veerkracht voor de kinderen;
- Signs of Safety voor gezinnen, zowel in de opvang als ambulant.

Mijlpalen 2020:
1. Aanpassing route Zorgmeldingen Jeugd Politie

Mijlpalen 2020:
1. Landelijk inzicht in beschikbaarheid opvangplekken en
noodbedden

2.

Afstemming met Inspectie t.a.v. eisen en verwachtingen

3.

Samenwerkingsafspraken VT - lokale teams Hollands Midden
(zie 12)

Vrouwenopvang

2.

Oplevering resultaten Project ‘Het is ons een zorg’ (zie 11)

3.

Implementatie Kwaliteitskader kinderen in de Vrouwenopvang

4. Tijdelijk Huisverbod

5. Ontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis

Door de Wet Tijdelijk Huisverbod kan de burgemeester een huisverbod
opleggen aan iemand van wie een geweldsdreiging uitgaat. De
Reclassering richt zich daarbij primair op de uithuisgeplaatste. De
begeleiding richt zich zowel op controle-aspecten zoals het stellen van de
norm, het reduceren van het risico voor de achterblijver(s) en het doen
stoppen van het geweld, als op begeleidingsaspecten zoals motiveren en
doorverwijzen naar vervolgbegeleiding dan wel behandeling.
Het maatschappelijk werk van Kwadraad wordt ingezet om samen met
een Hulpofficier van Justitie de inzet van een huisverbod af te wegen. In
samenwerking met de ketenpartners WTH, Veilig Thuis, Reclassering,
CIT, Vrouwenopvang en de Waag, heeft Kwadraad tevens de taak om de
thuisblijver te ondersteunen tijdens de 10 dagen of bij verlenging 28
dagen.

Tijdens het PPG van 11 dec 2019 is besloten gemeenten te adviseren
om te besluiten tot de vorming van een ZVH en dat in de RDOG HM
onder te brengen als een apart programma.
Het ZVH zal worden opgebouwd uit 2 componenten: de sector MZVT van
de RDOG (het Crisisinterventieteam, Meldpunt Zorg- en Overlast,
Jeugdpreventieteam, Bureau Kwetsbare Kinderen en Veilig Thuis) en het
Veiligheidshuis.

Mijlpalen 2020:
Versterking samenwerking betrokken partners

Mijlpalen 2020:
1. Aanwijzen kwartiermaker en ambtelijk trekker
2. Inrichten organisatie en werkprocessen ZVH
3. Inrichten bestuurscommissie en besluitvormingsprocessen
4. Oplevering Zorg- en Veiligheidshuis per 1-1-2021

3. Centrum Seksueel Geweld
Het CSG is een samenwerkingsverband tussen medische,
psychologische en forensische disciplines
volgens de multidisciplinaire aanpak (MDA)¹. Politie en
hulpverlening werken nauw samen in het belang van slachtoffers
conform de werkwijze van Rape Centers in Scandinavië². Het CSG
richt zich primair op acute slachtoffers van een verkrachting tot en
met 7 dagen geleden.
Mijlpalen 2020:
Heldere opbouw componenten CSG en bijpassende
financieringsstructuur.

6. Doorontwikkeling MDA++
Omschrijving:
Structurele, ernstige en complexe problematiek van huiselijk geweld en
kindermishandeling vraagt om een andere aanpak. Hiervoor is de Multi
Disciplinaire Aanpak ++ ontwikkeld. In het pilotjaar 2018 is deze aanpak
gestart en in 2019 is deze methode doorontwikkeld. In 2020 maken we
gebruik van leden van de expertpool (ervaringsdeskundigen) van het
Programma GHNT om alle bouwstenen van de aanpak nog eens kritisch
te laten doorlichten. Ook wordt in 2020 de MDA++ aanpak ingebed in de
werkwijze en de governance-structuur van het Zorg- en Veiligheidshuis.
De aanpak ik hiermee de pilotfase voorbouw en krijgt een structurele
positie.

Mijlpalen 2020:
1. Kritisch doorlichten bouwstenen door ervaringsdeskundigen
2. Integratie MDA++ in werkwijze ZVH
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Geweld Hoort Nergens Thuis: projecten 2
7. 1Gezin1Plan
Gemeenten en (zorg)aanbieders hebben de verantwoordelijkheid om
integrale zorg en ondersteuning te bieden aan hun inwoners. In
oktober 2018 is opnieuw door de bestuurders in de gehele regio het
gebruik van 1G1P bekrachtigd. De methodiek is in onze regio
doorontwikkeld en beschikbaar gesteld op de website
www.1gezin1plan.nu.Nu er geen regionale project-aansturuing meer
is, is de implementatie van 1G1P een verantwoordelijkheid van iedere
gemeente afzonderlijk. Op regionaal niveau wordt de richtlijn 1G1P
daarom online beschikbaar gesteld zodat professionals op een
toegankelijke wijze op dezelfde manier kunnen werken. Daarnaast
kunnen gemeenten de opleidingen/cursussen voor organisaties en
professionals faciliteren.
In 2020 verwachten we van gemeenten in M-H dat zij klaar zijn om
1G1P als voorwaarde voor goede hulp en veiligheidsplanning
duurzaam te borgen.
Mijlpalen 2020:
Lokale duurzame borging 1G1P

10. Versterking samenwerking lokale teams – Veilig ThuisVrouwenopvang (Holland Rijnland)
Een van de aanbevelingen uit het Rebel onderzoek luidde het versterken
van de lokale infrastructuur. In Holland Rijnland analyseren Veilig Thuis,
vrouwenopvang en 4 lokale teams de samenwerking op casuïstiekniveau,
om op die manier van elkaar te leren in de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Op basis van de bevindingen wordt een
interventieplan opgesteld en in de praktijk uitgevoerd. De aanbevelingen
en interventies worden op toepasbare wijze gedeeld met andere
gemeenten en VO in Hollands Midden.
Mijlpalen 2020:
Oplevering aanbevelingen samenwerking VT- VO – LT

8. Implementatie handreikingen Meldcode, Ouderenmishandeling,
Mensenhandel, Complexe scheidingen
Begin 2020 zijn vier handreikingen gereed die gemeenten kunnen
helpen bij het ontwikkelen van beleid op de thema’s meldcode,
mensenhandel, complexe scheidingen en ouderenmishandeling.
Deze thema’s zijn vastgelegd in de regiovisie en het
uitvoeringsplan 2019. Gemeenten kunnen hun eigen prioriteiten en
tempo bepalen. Vanuit het programma wordt advies en
ondersteuning geboden bij lokale implementatie. Gemeenten zijn
zowel toezichthouder als zelf verantwoordelijk voor het hanteren
van een meldcode binnen de eigen organisatie, voor professionals
die onder de wet meldcode vallen.
Mijlpalen 2020:
Oplevering en lokale implementatie 4 handreikingen
d.m.v. werkbijeenkomsten. Lokale keuzes maken / prioriteren.
In ieder geval:
- Meldcode toezicht inrichten
- Lokale allianties ouderenmishandeling opzetten

9. Slimme keten
Het Rebel onderzoek adviseerde om te werken aan een Slimme
keten. Het idee hiervan is dat door informatie van
slachtoffers/daders van huiselijk geweld en kindermishandeling te
combineren en te delen de inzet van de zorg- en veiligheidspartijen
doelmatiger dan wel preventiever kan worden. In dit project wordt
onderzocht of het mogelijk is om informatie van de politie, Veilig
Thuis en lokale teams te combineren. En of we door het combineren
van de data inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop
slachtoffers/daders zich door de keten begeven. We onderzoeken
twee groepen. 1) rotonde: de stromen van mensen die regelmatig de
keten doorlopen. 2) overige richtingen: stromen van personen met
melding ‘ander probleem dan HG’ en waarbij de
veiligheidsbeoordeling luidt ‘geen actie/downgraden’.
Mijlpalen 2020:
Inzicht in beschikbare en geschikte data bij RDOG en lokale teams
en wijze van combineren van deze data om de aanpak HG beter te
kunnen richten

11. Samenwerking Vrouwenopvang – lokale teams

12. Herijking samenwerkingsafspraken VT en lokale teams

Onderzoek van Toezicht Sociaal Domein (TSD) en van de Nationale
Ombudsman heeft duidelijk gemaakt dat de zorg voor vrouwen na
verblijf in de opvang voor verbetering vatbaar is. TSD stelt: “Juist de
inzet en ondersteuning na de opvang is noodzakelijk om een duurzaam
veilige situatie te creëren en te voorkomen dat moeders en kinderen
terugkeren in de geweldspiraal of terugvallen in oude patronen.
Daarvoor is het belangrijk om al tijdens het verblijf en ook daarna de
zorgbehoefte en veiligheid van moeders en kinderen in kaart te brengen
en daaraan te werken”. Midden Holland gaat hiermee aan de slag. Het
project bestaat uit drie fases:
1.
Veiligheidsplanning en regie.
2.
Leren en innoveren
3. Verankeren.

In 2017 zijn voor het eerst samenwerkingsafspraken gemaakt voor Veilig
Thuis en de lokale teams Hollands Midden. Deze zijn eind 2018/begin
2019 geëvalueerd met de betrokken partners. Op basis van deze input
en op basis van recente ontwikkelingen (zoals het kwaliteitskader
veiligheid voor de lokale infrastructuur vanuit het Programma GHNT) is in
samenwerking met Veilig Thuis en vertegenwoordiging lokale teams
gemeenten Gouda, Alphen, Leiden een concept opgesteld van de
nieuwe samenwerkingsafspraken voor 2020. In 2020 zal een
consultatieronde bij Veilig Thuis en lokale teams in de regio MiddenHolland volgen, waarna de versie voor 2020 wordt vastgesteld.
Implementatie is lokale verantwoordelijkheid, waarbij regionaal
ondersteund kan worden.

Mijlpalen 2020:
Handreiking en start lokale implementatie methodische samenwerking
Kwintes VO en Lokale teams

Mijlpalen 2020:
1. Vaststelling Samenwerkingsafspraken VT – Lokale Teams
2. Implementatieplan en start uitvoering planning
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5. Programma Aansluiting
jeugdhulp-Passend onderwijs
Opdrachtgever:
Bestuurlijk: BOSD en
Samenwerkingsverbanden
onderwijs

Ambitie
De gemeenten ondersteunen het onderwijs in diens verantwoordelijkheid om
invulling te geven aan de ambitie zo dichtbij mogelijk onderwijs te leveren
aan alle kinderen uit de regio Midden-Holland zonder de verantwoordelijkheid
over te nemen van het onderwijs.

Ambtelijk: Afdelingshoofden MH

Doelen:
Projectteam 2020 – 2021
Beleidsadviseurs: LOKAAL
Zuidplas niet in staat fte aan te
leveren
Krimpenerwaard 12 uur
Bodegraven-Reeuwijk 3,5 uur
Gouda 7,5 uur
Waddinxveen 3,5 uur
Bureau OOG - flucturerend
Capaciteit
Samenwerkingsverbanden
(SWV’en)
Regionaal ambtelijk coördinator:
7 uur (regiopool)

Externe partners:
Samenwerkingsverband PO
Midden-Holland
Samenwerkingsverband VO
Midden-Holland en Rijnstreek
Samenwerkingsverband Berseba
Samenwerkingsverband Koers VO
Samenwerkingsverband PO aan
den Ijssel
Samenwerkingsverband Driestar
MBO
Bureau OOG
Jeugdhulpaanbieders

-

Goede aansluiting jeugdhulp bij onderwijs
Dekkend netwerk passend onderwijs in de regio
Sluitende ontwikkellijn
Gelijkwaardige verdeling van financiële lasten

Afhankelijkheden:

Financiën 2020:

Medewerking
Onderwijs/Samenwerkingsverbanden
Flexibilisering grens jeugdwet/wet op
onderwijs ivm middeleninzet
Medewerking van jeugdhulpaanbieders in
flexibele ambulante hulp

Iedere gemeente en samenwerkingsverband levert
ureninzet lokaal. Deels kopen alle partijen
ondersteuning in bij Bureau OOG. Middelen komen
vanuit de basisondersteuning (SWV’en) en vanuit de
regiogelden via BOSD. Bureau OOG wordt
regelmatig ingezet voor extra capaciteit vanuit de
samenwerkingsverbanden.

Deelprojecten:
Jeugdhulp op School (JOS)
Integraal Arrangeren
Kwaliteitszorg
Preventie/ algemene voorzieningen
Dekkend netwerk primair onderwijs
Aanpak thuiszitters
Voorliggende zorgvoorzieningen creëren
Hoogbegaafdheid
Dyslexie

Mijlpalen 2020:

Aanvulling aan het dekkend netwerk passend onderwijs
voor primair onderwijs
Start werksessies/trainingen Integraal Arrangeren
Onderzoek structurele inzet JOS

Welke opdracht ligt er lokaal?

Achtergrond
Sinds de invoering van het Passend onderwijs in 2014 is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen op de
reguliere school bij hen in de buurt onderwijs kunnen volgen. Scholen krijgen een gezamenlijk zorgbedrag dat
zij kunnen besteden aan leerlingen die extra zorg nodig hebben om onderwijs te volgen. Voor leerlingen die
(véél) meer zorg nodig hebben is jeugdhulp via de gemeente beschikbaar. De scholen zijn regionaal
gezamenlijk verantwoordelijk voor het passend onderwijs, waarbij een dekkend netwerk aan
onderwijsmogelijkheden hoort en de verdeling van de zorgmiddelen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor
de jeugdhulp. Uitgangspunt is onderwijs zo thuis nabij mogelijk, indien nodig in de vorm van Onderwijs
Zorgarrangementen. Gezien de autonomie en diversiteit van het onderwijs gaat een belangrijk deel van de tijd
zitten in lokale samenwerking.

Passend onderwijs gaat over goede aansluiting tussen
lokale spelers. Regionaal kan er gestuurd en
gecoördineerd worden, maar de implementatie,
gesprekken en trainingen moeten lokaal gebeuren. Een
ambtelijk regionaal coördinator zou het overzicht en de
voortgang kunnen bewaken en extra inzet plegen
wanneer dit voor projecten nodig is en lokaal ontzorgen.

12

Aansluiting jeugdhulp-Passend Onderwijs: projecten
1.

Jeugdhulp op School (JOS)

Omschrijving:
Jos zorgt voor laagdrempelige
jeugdhulpmedewerkers vanuit de eigen
lokale gemeentelijke teams, op de
voortgezet onderwijs scholen. Alle scholen
hebben momenteel naar rato uren
toegewezen gekregen passend bij hun
hulpbehoefte. De gedachte is dat er zo
sneller geadviseerd en hulp ingezet kan
worden, mogelijk op groepsniveau.
Mijlpalen 2020:
Komend jaar vindt onderzoek plaats of het
mogelijk is de inzet structureel te maken.
Naar aanleiding van de huidige inzet kijken
we naar een juiste verdeling voor
eigenaarschap van de financiën door de
opdrachtgevers.
6. Dekkend netwerk primair onderwijs

2. Integraal arrangeren
Omschrijving:
Onder ‘Integraal Arrangeren’ verstaan we:
het gezamenlijk bedenken en uitvoeren
van een aanpak die werkt voor leerling,
leerkracht en ouders. De aanpak is een
combinatie van onderwijs, zorg en
jeugdhulp. 2. Het mogelijk maken van een
combinatie van onderwijs en zorg voor
leerlingen die minder dan 50% van de tijd
leerbaar zijn (‘leerrecht’). 3. Bijdragen aan
verbeterde inzet van zorg en jeugdhulp op
het gespecialiseerd onderwijs, zodat dit
ten goede komt aan de kwaliteit, efficiëntie
en effectiviteit.

Mijlpalen 2020:

4. Kwaliteitszorg

5. Dyslexie (EED)

Omschrijving:
Alle leerlingen met kenmerken van
(hoog)begaafdheid worden tijdig herkend
en erkend, en ontvangen een voor hen
optimaal passend aanbod van onderwijs
en indien nodig ondersteuning. Of dit lukt
hangt mede samen met de juiste aanpak
van de andere thema’s, zoals integraal
arrangeren, dekkend netwerk, en
voorliggende voorzieningen creëren.

Omschrijving:
Dit thema is gericht op de werkwijze en
resultaten van de samenwerking tussen
onderwijs, gemeenten, jeugdhulp en

Omschrijving:
Een gezamenlijke ketenaanpak tussen
schoolbesturen, aanbieders en gemeenten
van de regio Midden-Holland in het belang
van terugdringen van Enkelvoudige
Ernstige Dyslexie conform de landelijke
prevalentienorm voor 2022.

jeugdgezondheidszorg.

Mijlpalen 2020:
Onderzoek bij alle betrokkenen naar
samenwerking, kennis van afspraken, en
daadwerkelijke uitvoering.

Mijlpalen 2020:
Voorlichtingsbijeenkomsten EED

Mijlpalen 2020:
Mijlpalen 2020:
Dit jaar worden er op lokaal niveau
regionaal afgestemde trainingen
georganiseerd
7. Aanpak thuiszitters en
risicoleerlingen

Omschrijving:
De ontwikkelgroep dekkend netwerk onderzoekt
het onderwijslandschap. Na wegvallen van de
cluster 4 school in het primair onderwijs in de
gemeente Gouda is deze vraag prangend.
Doorstroming binnen het onderwijs stagneert
wanneer er onvoldoende voorzieningen zijn,
waardoor er een groter beroep wordt gedaan
op jeugdhulpvoorzieningen. Het beslag hierop
betekent dat deze voorzieningen niet meer
beschikbaar zijn voor andere kinderen, en dat
het budget voor jeugdhulp wellicht wordt
ingezet voor onderwijsdoeleinden. Tevens is
het belangrijk dat kinderen het onderwijs volgen
dat bij hen past zodat zij zich naar beste
kunnen kunnen ontplooien.

3. Hoogbegaafdheid

Omschrijving:
We volgen de doelen uit het thuiszitterspact
voor de G40. Onze speerpunten. 1. Geen enkel
kind/jongere zit langer dan drie maanden thuis
zonder een aanbod van passend onderwijs
en/of zorg. 2. Aantal en duur van langdurig
zorgwekkend verzuim beperken. 3. Bij afgeven
van een vrijstelling 5 onder a wordt het advies
van samenwerkingsverband gevraagd. 4.
Toegankelijke, laagdrempelige integrale
onderwijszorgarrangementen voor alle
thuiszitters en leerlingen met (langdurig)
zorgwekkend verzuim die deze zorg nodig
hebben. Waar dit nog niet gerealiseerd is, zorgt
elke gemeente in overleg met de
samenwerkingsverbanden voor een passende
oplossing die thuiszitters nodig hebben.

Mijlpalen 2020:

8. Voorliggende voorzieningen creëren
Omschrijving:
Het onderwijs zou graag de inzet van
jeugdhulp ondersteunend aan het volgen
van onderwijs vergemakkelijken. Door
inzicht in huidig gebruik van zorg op de
scholen en gepaard gaande kosten
kunnen we overwegen voorzieningen te
creeren die voorliggend zijn en waar dan
geen indicatie meer voor hoeft te worden
afgegeven. Vanzelfsprekend worden deze
op de lopende jeugdbudgetten in
mindering gebracht.
Mijlpalen 2020:
Met het project zorg op het gespecialiseerd
onderwijs onderzoeken we samen met het
onderwijs of er voldoende informatie is om
voorliggende voorzieningen te kunnen creeren
op regionaal niveau.

De gemeenten en
samenwerkingsverbanden hebben de
deelprojecten verdeeld om breed
eigenaarschap te creëren. Dit betekent dat
het overzicht bij de stakeholders vaak
ontbreekt. Bureau OOG wordt ingehuurd
om onafhankelijk voorzitter te zijn van de
overleggen, maar wordt ook ingehuurd
door zowel gemeenten als de SWV’en om
extra inzet te plegen in de projecten omdat
henzelf de tijd ontbreekt. Hierdoor ontstaat
in de perceptie verwarring over
trekkerschap. Een regionaal coördinator
vanuit de gemeenten kan vanuit
gemeentelijke hoek aanjagen en het
overzicht bewaken en de extra inzet
plegen waar nu bureau OOG voor wordt
ingezet. Door dit beter te scheiden wordt
de onafhankelijkheid van de voorzitter ook
beter geborgd.

Andere thema’s op de ontwikkelagenda
van de samenwerkingsverbanden
onderwijs en gemeenten Midden-Holland
zijn doorlopende leerlijnen voorschools,
primair onderwijs, voortgezet onderwijs en
aansluiting MBO.
Daarnaast werken we aan integratie met
andere (preventieve) projecten die
ondersteunend zijn aan het onderwijs en
de signalering van problematiek.
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6. Programma
volumebeheersing jeugd SGGZ
Opdrachtgever:
Bestuurlijk: BOSD
Ambtelijk: Afdelingshoofden MH

Ambitie
Toegankelijke, voldoende, beschikbare en kwalitatief goede SGGZ in de regio

Doelen:

Beleidsadviseur regionaal 18
uur

-

Zo min mogelijk wachtlijsten bij SGGZ aanbieders
Oplossingen in de dagelijkse leefomgeving (zoals binnen de BGGZ)
Stabilisatie en terugdringen van het volume SGGZ zorg

Beleidsimplementatie Lokaal
(alle gemeenten) 0,2 fte

Jeugd ggz aanbieders, zoals Curium
Parnassia
De praktische GGZ
FortaGroep
Impegno
Mentaal Beter
Yulius
De Viersprong
De Waag
Eleos
De Hoop
Stichting Yes we can
Stichting Alleskits
Kinderpraktijk Zoetermeer
PH Haastrecht
Kinderpraktijk Een Stap Voor

•
•
•
•

Projectteam 2020 – 2021

Externe partners:

Deelprojecten:
Door ontwikkelen Individuele Ontwikkelplannen
zorgaanbieders
Contractmanagementgesprekken zorgaanbieders
Nieuwe innovatieve zorgarrangementen
Sturen op verwijzingen/toewijzingen SGGZ

Mijlpalen 2020:
Bijeenkomsten voor BGGZ en SGGZ aanbieders ter
bevordering van de samenwerking en afschaling van
SGGZ naar BGGZ

Afhankelijkheden:

Financiën 2020:

Sociaal team, : Verlenen basis GGZ en juiste
doorverwijzingen
Medewerking huisartsen
Medewerking zorgaanbieders

Inzet maatwerk Jeugd GGZ

Achtergrond
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de Jeugd GGZ. Dat vereist nauwe samenwerking
met huisartsen, medisch specialisten en onderwijs. Een groot deel van de verwijzingen loopt buiten
de gemeente om via de directe verwijzers zoals huisartsen.
N.b: de gemeente heeft niet de verantwoordelijkheid voor de Volwassenen GGZ. Die ligt bij de
zorgverzekeraar op grond van de Zorgverzekeringswet.

Welke opdracht ligt er lokaal?
• Regionaal sturen, lokaal maatregelen inzetten,
regionaal successen delen.
• Inzet op meer samenwerking in het zorglandschap
lokaal om de doorverwijzingen beter te stroomlijnen.
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Volumebeheersing SGGZ: projecten
1. Doorontwikkelen ontwikkelplannen
zorgaanbieders
Omschrijving:
De grootste SGGZ zorgaanbieders hebben op
vraag van de gemeenten ontwikkelplannen
opgesteld en gepresenteerd op een bijeenkomst.
De verdere uitwerking en implementatie vraagt
echter meer inzet vanuit de RDS en onderzoek
naar mogelijkheden en ruimte om de
ontwikkelplannen te laten groeien.
Mijlpalen 2020:

2.

Contractmanagementgesprekken

Omschrijving:
Gedurende het jaar voeren een beleidsadviseur
en contractmanager vanuit de RDS +/-45
gesprekken met de zorgaanbieders. In deze
gesprekken sturen we op de uitnutting van de
budgetten, vragen we door op ontwikkelplannen,
en maken knelpunten bespreekbaar zoals de
afschaling van zorg (van SGGZ naar BGGZ
binnen jeugd).
Mijlpalen 2020:
Bijeenkomsten (2 x) voor BGGZ en SGGZ
aanbieders

3. Nieuwe innovatieve zorgarrangementen

4. Aansluiting zorglandschap

Omschrijving:
Ruimte geven aan innovaties die bijdragen
(mogelijk) aan afname van de SGGZ zorg.
Adviseurs moeten voor draagvlak zorgen lokaal,
en voor flexibilisering van de huidige kaders waar
dit bijdraagt aan de ambitie.

Omschrijving:
Samenwerking binnen het zorglandschap kan
beter, met name door bewustwording bij de
verschillende partijen over de
behandelmogelijkheden binnen de BGGZ en
afschaalmogelijkheden van de SGGZ naar BGGZ.
Inzet hierop regionaal aansturen door analyse en
gesprekken met betrokkenen, lokaal door
vertaling vanuit de regionale bevindingen. Op
regionaal niveau tevens aan expertise
ontwikkeling en –deling werken om gezamenlijke
groei te bevorderen.

Mijlpalen 2020:

Mijlpalen 2020:
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Programma Inzicht in
kosten
Opdrachtgever:

Ambitie
•

Bestuurlijk: BOSD
Ambtelijk: Sylvia Steenaart

•
•

Een actueel, betrouwbaar en valide inzicht in kosten kunnen presenteren incl. prognoses voor het
lopende jaar
Incentives/sancties in afstemming met zorgaanbieders om tijdig en correct gebruik te maken van
het berichtenverkeer
Advies voor scherpere indicatiestelling

Doelen:
Projectteam 2020 (incl
capaciteit) april-december
Programmamanager: Conny
Kelly (36 uur)
Projectleider Anja Nobel (100
uur)
Business analist Wolter van
Dam (80 uur)
Beleidsadviseur PM (CMT lid
Begeleiding) (80 uur)
Financieel specialist PM (80
uur)
Alex Verhoeve (jurist) (20 uur)

•

•
•
•

Het verbeteren van het tijdig melden en het optimaliseren van start- en stopberichten (voldoen
aan administratieprotocol) incl. het tijdig declareren met zo min mogelijk uitval
Optimaliseren ontsluiting informatie over financiën en productie in dashboard (BI-tool)
Verdere ontwikkeling ideeën over zo betrouwbaar mogelijke prognoses.
Het optimaliseren van een deel van de dienstenomschrijving (start met begeleiding)

Afhankelijkheden:
Zorgaanbieders (!)
Verwijzers (lokale toegang) en directe verwijzers
Lokale gemeenten
Het actief krijgen van de werkgroep Handboek en
aanpassing van het handboek

Financiën 2020:
Bestaande budgetten regionale gemeenten en
RDS

Achtergrond
•

Externe partners:
Kennispartners als jeugdhulp regio
Zuid-Holland zuid

•
•

In de Regio Midden-Holland is vastgesteld dat veel aanbieders niet (tijdig) melden en declareren. Ook
worden start- en stop-berichten niet altijd (tijdig) gestuurd. Veel gemeenten in de regio geven aan geen
tijdig zicht te hebben op de te verwachten kosten.
Sommige diensten zijn dermate ruim geformuleerd dat dit de indicatiestelling compliceert. Daarnaast is er
een link met het terugdringen van het aantal producten bij de inkoop 2018.
Er is bij een deel van de lokale bestuurders een wens om over te gaan tot een vorm van boeteheffing bij te
late declaratie

Deelprojecten:
Werkgroep analyse declaratiegedrag
Werkgroep gegevensuitwisseling
Werkgroep zorgkeuzemodule
Werkgroep handboek

Mijlpalen 2020:
• Samenstelling projectteam, start per 1/4/2020
• Evaluatie declaratiegedrag (na Q1 2020) Uitkomst is
0-meting met huidige percentages omtrent (melden,
declareren en het versturen van start- en
stopberichten).
• Streefpercentages uitkomsten 0-meting en
concretiseren overige uitkomsten van Projectgroep
Analyse Declaratiegedrag vaststellen
• Fysieke overlegtafel uitkomsten presenteren en
voorstellen doen voor eventuele incentives/sancties.

Welke opdracht ligt er lokaal?
•
•
•
•

Benodigde menskracht ter beschikking stellen
Tijdig indiceren door lokale toegang
Aanbieders aansporen tijdig te melden en te
declareren
Tijdig de juiste informatie bij de RDS aanleveren
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Programma Inzicht in kosten
1. Werkgroep analyse declaratiegedrag

2.

Omschrijving:
In opdracht van afd. hoofden is een
analyse gemaakt van het
declaratiegedrag inclusief gebruik start
en stop en tijdig melden. Deze
werkgroep maakt onderdeel uit van het
Regionale Afstemmingsoverleg
Uitvoering (RAU)
Mijlpalen 2020:
Evaluatie beschikbaar Q1
Deels overdracht aan projectteam en
deels aan staande organisatie
N.B. wellicht komen uit analyse
adviezen voor overige onderwerpen
(o.a. URC’s en LTA)

Werkgroep gegevensuitwisseling

3. Werkgroep ZorgKeuzeModule

4. Werkgroep Handboek

Omschrijving:
Uit de Q1 evaluatie (zie punt 1
hiernaast) komen verbeterpunten voor
de management informatie (dashboard)

Omschrijving:
Voorzien wordt dat de
zoekmogelijkheden moeten worden
geoptimaliseerd afhankelijk van
uitkomsten. Momenteel loopt
onderzoek naar KTO binnen de ZKM.

Omschrijving:
Het handboek is een afgeleide van de
dienstenomschrijving inkoop 2018.
Tussentijds wordt het handboek
aangepast op lokaal niveau.
Sommige dienstenomschrijvingen
verdienen aanscherping zodat (directe)
verwijzers beter kunnen indiceren.

Mijlpalen 2020:
Is afhankelijk van werkgroep analyse
declaratiegedrag

Mijlpalen 2020:
Uitkomsten KTO onderzoek
Overig afhankelijk van werkgroep
analyse declaratiegedrag

Mijlpalen 2020:
De “slapende” werkgroep activeren
1 of 2 diensten uit begeleiding kiezen
om aan te scherpen, vervolgens
Handboek aanpassen en (directe)
verwijzers informeren.
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Rechtmatigheid en kwaliteit

Opdrachtgever:
Bestuurlijk: Corine Dijkstra
(Gouda)

Ambitie
Pro actief/preventief sturen op kwaliteit en rechtmatigheid bij zorgaanbieders
door middel van een integraal handhavingsbeleid

Deelprojecten:
Project kwaliteit (wordt deels overgedragen aan
staande organisatie en gaat deels op in dit project)

Ambtelijk: Thelma van Petersen
(Gouda)

Projectteam 2020 – 2021(incl
capaciteit)
Prg manager Conny Kelly: 40 uur
Projectleider/tijdelijk toezichthouder:
Liesbeth Zaat (fulltime)
Jurist: Alex Verhoeve: 40 uur
Vertegenwoordigers van de 5
gemeenten (nog te benoemen): 36 uur
Externe adviseur Jack van Velzen: 208
uur
Data-analist RDS: 50 uur
Communicatieadviseur: 40 uur

Mijlpalen 2020:
- Integraal advies voor handhavingsbeleid o.a.:
- Aanstellen toezichthouder
- Ontwikkeling preventie instrumenten
- Toetsingskader
- Overdracht project kwaliteit aan staande
organisatie (voor zover mogelijk)
- Afstemming kwaliteitseisen met Fysieke
Overlegtafel
- Uitkomsten materiele controle

Doelen:
-

Voldoen aan eisen wet t.a.v. toezichthouder jeugd en Wmo
Helderheid in lokale en regionale verantwoordelijkheden rondom toezichthoudende taken
Meldpunt voor ontvangst signalen
Helderheid in kwaliteitseisen regionale zorgaanbieders
Rechtmatigheidsrisico’s inzichtelijk maken bij zorgaanbieders
Advies calamiteitentoezicht GGD
Fraudealertheid bevorderen

Afhankelijkheden:

Financiën 2020 en 2021:

Beschikbaarheid lokale medewerkers

Beschermd Wonen: 150.000 per jaar

Welke opdracht ligt er lokaal nog?
•

Externe partners:
Inspectie gezondheid jeugd (IGJ)
GGD
IKZ
VNG
Voorbeeld gemeenten

Achtergrond
- Wettelijke eisen
- Project kwaliteit
- Materiele controle
- Geen capaciteit bij GGD

•

Vertegenwoordigers beschikbaar stellen voor de
projectgroep
De administratieve organisatie rondom PGB
aansluiten op die van ZIN zorgaanbieders

9. Project: Gedeelde zorg
Ambitie
Opdrachtgever:
Bestuurlijk: Corine & Daan
Ambtelijk: Rik (Esther)

Visie: ‘We willen voor onze inwoners een duurzame inrichting van zorg en welzijn bereiken,
waarbij de inwoner en de eigen regie centraal staan.’
acute ouderenzorg stroomlijnen en optimaliseren zodanig dat ouderen met (dreigende) acute vragen
de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats krijgen en aansluiten bij projecten
Eenzaamheid bij ouderen ed.
Kwetsbaar psychische personen: GGZ zorg stroomlijnen en optimaliseren zodanig dat personen met
dreigende acute vragen de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek krijgen.

Deelprojecten:
Samen in de Buurt – zie projectplan
Big data – zie projectplan

Doelen:
Projectteam 2020 – 2021
Gedeelde zorg
Projectleider – vacature (16 uur
pwk)
Beleidsadviseurs gemeenten –
Nathalie Baars (Bo-Re, 2 u
pwk). En Esther Vink (Gouda),
medewerker Zuidplas,
medewerker K’wrd , W’vn (1
uur pwk),
Projectteam Samen in de
Buurt:
Projectleider (vacature), Laura
van Werven (GHZ), Katrien
Overal (Gouda), Stephanie
Noorlandt (Gouda), Lisa
Timmermans (Zuidplas),
(gemid per teamlid: … u pwk)
Stuurgroep ‘Gedeelde Zorg’
zorgaanbieders in de regio MH
Koppelwerkgroep
Netwerk Transformatie

Het project ‘Samen in de Buurt’ heeft tot doel in de wijken meer lokale samenwerking te realiseren
tussen cure, care, welzijn en sociaal domein met een betere integratie van zorgverlening en
maatschappelijke ondersteuning ten einde voor de wijkbewoners meer positieve gezondheid en
zelfredzaamheid te bereiken, een afname van de zorgvraag en minder zorgkostenstijging.
Samen met de betrokken beleidsmedewerkers van Midden-Holland en Gedeelde Zorg
(zorgaanbieders) wordt op dit moment gewerkt aan een projectplan en uitwerking van de pilot
‘Samen in de Buurt’.
Doel is om uiteindelijk te komen tot een ontschotting in de zorg in uitvoering en financieel.

Afhankelijkheden:

Financiën 2020:

Capaciteit. Is er lokaal capaciteit om de
projecten uit te voeren?
Aansluiting project op lokale ontwikkelingen

Regionaal: BOSD + nog aan te vragen subsidies (niet
vanuit de regionale pool)

Mijlpalen 2020:
30 jan 2020 – BOSD voortgangsrapportage
Fase 1 november 2019 tot januari 2020 2 wijken obv data-analyse aanwijzen
projectplan opstellen
Fase 2 vanaf januari 2020 - ontwikkelen en uitvoering
wijkplannen.
Fase 3 – vanaf april 2020 – uitvoering wijkplan
Resultaat: sluitende keten met een integrale aanpak in de
2 gekozen wijken.
Welke opdracht ligt er?

Achtergrond
Op basis van deze gezamenlijke ondertekende samenwerkingsvisie zorg-sociaal domein is het doel
de ambities te bundelen en in 2 wijken met een geïntegreerde data-gestuurde aanpak te gaan
experimenteren. Vanuit de koppelwerkgroep ligt er een projectvoorstel ‘Samen in de Buurt’, een
geïntegreerde wijkaanpak met vervlechting van domeinen en financieringen met in de hoofdrol; de
wijkbewoners.
Gemeenten en aanbieders in Midden-Holland willen data-gestuurd vanuit een gezamenlijke visie
gaan experimenteren met een integrale Gebiedsaanpak.
Dataverzameling en –analyse geschiedt via het Dataplatform van het Programma Gedeelde Zorg
waarin voor Midden-Holland de meeste gegevens zijn/worden verzameld.

Aansluiting op lokale (lopende) projecten
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Bijlage 1:
Agenda Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein 2020
nr

Datum

Agendapunt

1

30 januari

1. Programma’s en projecten 2020
2.Verkenning zorglandschap
3.Gedeelde zorg

2

12 maart

3

16 april

4

18 juni

5

16 juli

6

24 september

7

5 november

8.

10 december

Beslispunt, special, ter informatie

Voorbereiding
door:
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Financiën
Vanuit de regio Midden-Holland is er jaarlijks een budget van €40.000,-. Dit budget kan worden gebruikt om in te zetten voor bijvoorbeeld kleine
onderzoeken, bijeenkomsten lobby-trajecten o.i.d.

De kosten van de projecten, die worden beschreven in het aparte document de “Begroting Regionaal Sociaal Domein 2020”, worden aan het eind van 2020
verrekend over de vijf gemeenten met onderstaande gebruikelijke verdeelsleutel:
Gemeente

Inwoners

Percentage

Bodegraven-Reeuwijk

33.451

15%

Gouda

71.189

31%

Krimpenerwaard

54.653

24%

Waddinxveen

26.072

12%

Zuidplas

40.937

18%

Totaal inwoners

226.302

100%
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Bijlage 3
Regionale uitwisseling, faciliteiten en (kleine) projecten
Naast de thema’s met grote projecten die in het programma Sociaal Domein genoemd staan, wordt er ook samengewerkt op enkele (kleine) projecten en faciliteiten.
De financiële middelen die nodig zijn voor het programma zijn geraamd op … (nog niet compleet). Deze middelen worden benut voor de inhoudelijke onderwerpen die opgenomen zijn in dit programma
en de zaken die wij in regionaal verband met elkaar hiervoor georganiseerd hebben op de bedrijfsvoering (learning community, zorgkeuze module, zorgkeuze module e.d.). Deze middelen zijn
opgenomen in de begroting van de aangesloten gemeenten.

Regionale werkwijze/uitwisseling/inspiratie
Strategische overleggen
Ambtelijke overleggen
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