
    
 

1 
 

 
10.30 – 12.15 Ronde 1: Leertafels en deelsessies 
 
In ronde 1 kunt u deelnemen aan één leertafel of één deelsessie. Hieronder volgt nadere informatie over 
het aanbod leertafels en deelsessies. 
 
 
Leertafels 
Aan de diverse leertafels worden data uit de Jeugdhulpmonitor geduid en gaan we op zoek naar het 
verhaal achter de cijfers. De thema’s van de leertafels in ronde 1 zijn:  
 
1A. Instroom, leeftijd cliënten en JSO-verdiepingsonderzoek 
Voorzitter: Kees Verhaar (gemeente Westland) 
 
1B. Jeugdbeschermingstafels, VOTS, uithuisplaatsingen en preventieve jeugdbescherming 
Voorzitter: Natasja Schaap (gemeente Den Haag)  
 
 
Deelsessies 
Deelsessies 1C, 1D en 1E gaan over innovatieve projecten in de regio. Medio 2016 besloten de gemeenten 
uit Haaglanden een zevental innovatieve projecten mogelijk te maken met als doel de transformatie in de 
jeugdhulp vanuit gemeenten actief te stimuleren. Inmiddels zijn deze projecten afgerond. In de 
deelsessies kunt u een kijkje krijgen in het verloop van deze pilots vanuit het perspectief van de cliënt en 
de professional. Uiteraard komen in deze deelsessies ook de resultaten aan bod: aan welke 
transformatiedoelen is gewerkt, wat er uiteindelijk is bereikt en wat leren we uit deze pilots? 
 
In deelsessie 1F vertellen de gemeenten Delft en Zoetermeer over hun ervaringen rond het maken van 
wijkanalyses in het kader van de Jeugdhulp en over hun zoektocht naar aanknopingspunten om de 
beschermende factoren in die wijken te versterken. 
 
1C. Vast & Verder en Zij & Hij (Leger des Heils) + Uitstroom Schakenbosch (Jeugdformaat)  
Al jaren biedt Goodwill Leger des Heils onderdak aan jongens en meiden die direct van straat komen, uit 
detentie komen of die niet meer thuis kunnen wonen. Deze jongeren hebben met elkaar gemeen dat zij 
veel onrust en problemen in hun leven ervaren. In twee pilots is gewerkt aan op-maat-begeleiding en het 
eerder bieden van begeleide behandeling (met name toeleiding naar ggz) als dat nodig is. Bij de pilot Vast 
en Verder deden zij dit via sekse specifieke begeleiding, het realiseren van kleinschalige opvang met zo’n 6 
jongeren op locatie en de inzet van een variatie aan externe disciplines dichtbij jongeren. De pilot Zij en 
Hij richtte zich op de rol en betrokkenheid van de vaders bij het herstel van het gewone leven voor de 
tienermoeders en hun kinderen.  
 
Bij de locatie Nieuwe Parklaan van Jeugdformaat bestaat de doelgroep uit jongeren met meervoudige 
problemen, LVB (IQ 70 tot 90). De jongeren zijn rond de 14 tot 16 jaar oud. De stap van gesloten 
jeugdhulp naar een reguliere hulpsetting is vaak te groot voor deze jongeren. In deze pilot heeft 
Jeugdformaat de kloof verkleind door de combinatie van kennis uit de verschillende vormen van 
jeugdhulp (mensen, expertise en training komen van open en gesloten jeugdzorg) én de inbreng van 
kennis over licht verstandelijke beperking. 
 
 
1D. Korte lontjes, korte eindjes (De Waag) + Behandel-/Schooljaargroep (De Hoenderloo-
groep/Pluryn) 
De pilot Korte lontjes, korte eindjes is bedoeld voor jongens die voor een korte tijd in Justitiële 
Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind hebben gewoond. Het gaat hier veelal om jongeren die al veel 
behandelingen en trajecten hebben doorlopen. Het centrale doel bestond uit recidive vermindering via 



het verkleinen van uitval in het hulpverlenings- of behandeltraject. Dit door het versterken van de 
ketensamenwerking tussen Teylingereind en De Waag (en later ook andere forensische instellingen) en de 
inzet van het intensieve programma Topzorg.   
 
Bij de pilot Behandel-/Schooljaargroep was naast behandeling ook school een integraal onderdeel van het 
aanbod. De tien jongens van rond de 17 jaar, vormden aan het begin van het schooljaar een vaste klas en 
stroomden na het schooljaar allemaal tegelijk uit, terug naar huis of naar een andere woonvorm. De 
groep kreeg één vaste docent en een gedragsdeskundige die ook in de klas aanwezig is. Zij kunnen ook 
aan de slag met doorstroom naar werk als ze de leeftijd hebben dat ze niet meer naar school hoeven. De 
focus op het eigen netwerk en leefomgeving van de jongere is hier heel belangrijk. Op die manier blijft er 
contact met en medeverantwoordelijkheid van ouders en voorzieningen in de eigen omgeving.   
 
 
1E. Binnenste Buiten (De Buitenwereld) + Low Care (Prodeba)  
In deze pilot werkte de Buitenwereld toe naar het terugbrengen van de periode van specialistische hulp, 
van oorspronkelijk 4 tot 8 jaar, naar zo’n 2 jaar. Het gaat hier om kinderen van 4 tot 16 jaar met een 
vermoeden van psychiatrische problematiek. De pilot was erop gericht om de ondersteuning dichtbij het 
kind in de eigen leefwereld in te zetten, bijvoorbeeld thuis en in de kinderopvang. 
Gedragswetenschappers gaven advies en hulp en boden consultatie op de kinderopvang (via de 
methodiek Alert4YOU). Er werd standaard een beschikking van 3 maanden - i.p.v. de voorheen 
gebruikelijke 1 jaar – afgegeven, waarin werd gewerkt aan een plan met doelen waar iedereen mee kan 
werken. 
 
Prodeba richtte zich met deze pilot op jongeren met autisme en normale intelligentie die tussen wal en 
schip vallen. Er zijn geen langdurige passende woonplekken voor deze jongeren in de eigen regio, 
waardoor zij vaak buitenregionaal of op een niet passende plek terecht komen. Deze jongeren hebben 
geen 3 milieuvoorziening of behandelgroep meer nodig, maar er is wel sprake van zodanig complexe 
problematiek dat zij niet in een pleeggezin of thuis kunnen wonen. Prodeba heeft de mogelijkheden 
onderzocht voor een passende woonplek voor deze doelgroep en heeft dit uitgewerkt in concrete 
plannen. In de eerste fase van onderzoek is met diverse zorgpartijen gesproken en de lacune verder in 
kaart gebracht. Daarnaast is er een samenwerking met Jeugdformaat opgestart. In samenspraak hebben 
deze twee instellingen besloten tot een innovatieve krachtenbundeling: Prodeba biedt autisme specifieke 
deskundigheidsbevordering voor de groepsleiding en individuele begeleiding aan ouders en de jongere. 
De jongere verblijft op de groep van Jeugdformaat, dichtbij zijn eigen netwerk. 
 
 
1F. Grip op de vraag naar jeugdhulp: wijkanalyses en versterken van beschermende factoren 
Met Esther Los (gemeente Delft) en Jolanda Jansen (gemeente Zoetermeer) 
 
De gemeente Delft en de gemeente Zoetermeer zijn elk op hun eigen manier aan de slag gegaan met de 
gegevens op wijkniveau uit de Jeugdhulpmonitor. Delft heeft deze gecombineerd met de kennis over 
risicofactoren voor Kindermishandeling en werkt nu aan een aanpak waarbij de beschermende factoren in 
de wijk worden versterkt. Zoetermeer organiseerde een Datacamp om vanuit verschillende 
beleidsterreinen te verkennen welke aanvullende informatie beschikbaar is en welke verbanden er gelegd 
kunnen worden. De kennis die daardoor beschikbaar kwam, heeft in Zoetermeer al geleid tot 
aanscherping van het subsidiekader voor de jeugdvoorzieningen. En net als Delft is ook Zoetermeer op 
zoek naar aanknopingspunten voor het versterken van de preventieve voorzieningen in de wijk. In deze 
sessie gaan Esther en Jolanda graag met u in gesprek over de ideeën en plannen die er in dat kader door 
beide gemeenten worden ontwikkeld. 
 
 
 

 


