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Haaglanden:
Het begint bij de inhoud 



Eerste filmpje Dylan en Tarek (Voorblad komt nog)



JEUGDHULP IN TRANSFORMATIE

Regionale jeugdhulpmonitor Haaglanden

• Bron: Berichtenverkeer met aanbieders specialistische 
jeugdhulp en Gecertificeerde Instellingen 

• Gepseudonimiseerde cliëntgegevens

• Maandelijkse update

• Aanvullingen vanuit: Lokale teams, Jeugdbeschermingstafels

• Regelmatig conferenties Tellen & Vertellen

• Recente ontwikkelingen: 

- informatie beter en breder benutten

- sturen op maatschappelijk resultaat
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Slechts 19% van de hoogcomplexe cliëntpaden is afgerond in de periode 
jan 2015-aug 2018, tegenover 65% van de overige cliëntpaden.
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Bij de hoogcomplexe cliëntpaden is 5 keer zo vaak sprake van 
een maatregel ten opzichte van de overige cliëntpaden.
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Conclusie

Het algemene beeld dat hieruit volgt is dat het bij de hoogcomplexe
cliëntpaden niet lukt om duurzame oplossingen te vinden. Het lijkt er 
sterk op dat er sprake is van symptoombestrijding. 

De vraag dringt zich op wat is er nodig is om ervoor te zorgen dat een 
gezin op middellange termijn niet terugvalt in hulp. 

Wat heeft een professional nodig om zo’n gezin duurzaam te helpen?



Tweede filmpje Dylan en Tarek (Voorblad komt nog)



Ambitie gemeenten regio Haaglanden

Kinderen duurzaam veilig laten opgroeien én de hoogste kwaliteit bieden voor kinderen die hierin 
gevaar lopen



Outcome doelen: 

• Gemiddelde kosten gezinnen in aanpak daalt met 20%
• Aantal crises gezinnen lokaal bekend, daalt met 75%
• Aantal zaken die naar gedwongen kader doorstromen, daalt met 25%
• Aantal gezinnen dat binnen het jaar terugkeert bij GI daalt met 75%

Uitgangspunten: 

• De professionals van het Lokale Team blijven zolang er zorg nodig is in het gezin
• Deze professionals gaan voorafgaand, tijdens en na de maatregel samenwerken 

met professionals van de GI’s  



Beter Samenspel 2018

✓Ruim 50 dossiers geanalyseerd, 
MBC hierop gebaseerd

✓Veertig collega’s getraind, 
leerwerkplaatsen functioneren 
goed

✓Bouwstenen voor methodische 
werkwijze en toolkit voor zomer 
gereed

✓Causaal model monitor gereed, 
nul- en één-meting in uitvoering

✓Actiegericht onderzoek; lectoraat 
Jeugdhulp in Transformatie 
Haagse Hoge School



Maatschappelijke Business Case

Van symptoombestrijding naar doorbreken van patronen







Kwaliteit naar voren verdient zichzelf terug

Door de expertise en inzet van de GI eerder lokaal beschikbaar te stellen, zullen het aantal escalaties dalen. 

Dit geeft een verlaging van het aantal meldingen bij de crisisdienst, het aantal V-OTS’en en uithuisplaatsingen. 

Door het eerder en effectiever helpen van gezinnen zal ook de instroom naar gedwongen maatregelhulp afnemen 
en zullen minder gezinnen met een afgesloten (GI) dossier terugkeren in gedwongen maatregelhulp.

Verschuiven expertise naar voren

Investering Kosten GI expertise lokaal beschikbaar stellen - € 1.189.295

Besparing Besparing door afname instroom, escalaties en 

retour gedwongen hulp

+ € 2.754.300 

Besparing Besparing op jaarbasis H10 breed + € 1.565.005



Kwaliteit verbeteren leidt tot forse kostenbesparing

De grootste besparing na implementatie van het programma Beter Samenspel valt te verwachten op de manier 
waarop we de zorg inzetten.

Niet door beter te gaan samenwerken maar door deze samenwerking anders te richten, wordt het mogelijk 
kinderen duurzaam veilig te laten opgroeien en tegelijkertijd een forse besparing op de (jeugd)zorgkosten te 
realiseren. 

Door te zorgen dat de samenwerking leidt tot het veel eerder in casussen herkennen en doorbreken van in 
standhoudende patronen, zal sneller en effectiever zorg worden ingezet. Hierdoor zal vervolgens eerder een 
duurzaam stabiele(re) situatie worden gerealiseerd.

Besparing (jeugd) zorgkosten

Eenmalige investering Eenmalige investering Programma en aanloopkosten implementatie (totaal over 

periode 2018-2020)

- € 4.059.380

Besparing per jaar Gemiddelde besparing per jaar na implementatie Beter Samenspel (gemiddelde 

over periode 2020-2030) 

+ € 20.840.832 



Forse besparing op jeugdhulp mogelijk

• Uitgaven H10 aan Jeugdhulp in 2017 € 212,2 
miljoen

• MBC op basis van de huidige instroomcijfers 
• Maximaal en een minimaal scenario (de groep 

waarvoor Beter Samenspel relevant wordt stijgt 
of daalt met 25%). 

De potentiele winst hangt nauw samen met de snelheid en de kwaliteit van de implementatie 
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Discussievragen

1. Hoe werken wij, en hoe goed doen we het afgezet tegen de 
gezamenlijke bedoeling?

2. Wat zijn de patronen in hoe wij het werk hebben 
georganiseerd?

3. Hoe kunnen we met contractering en financiering het 
ombuigen van oude patronen stimuleren, of op z’n minst niet 
belemmeren?


