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Het college heeft de toegang voor jeugdhulp gemandateerd aan het Centrum voor
Jeugd en Gezin Kennemerland (CJG). De gemeente maakt jaarlijks afspraken over
de voorwaarden waaronder deze taak wordt ingevuld en legt deze vast in een
prestatieplan. Het college stelt voorliggend prestatieplan vast en verleent subsidie
voor de uitvoering ervan.
Het prestatieplan wordt voorgelegd omdat daarmee een uitbreiding wordt
voorgesteld om de inzet van gedragswetenschappers als Praktijkondersteuner-Jeugd
(POH- Jeugd) vanuit het CJG te verruimen. Verwacht wordt dat door deze
investering meer hulpvragen worden afgedaan in de eerste lijn en er minder sprake
zal zijn van doorverwijzing naar (duurdere) tweedelijnszorg.
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Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. Het prestatieplan CJG 2018 vast te stellen.
2. Het CJG Kennemerland subsidie te verlenen voor de uitvoering van het
prestatieplan en de daarbij ingediende begroting over de periode 1 januari
2018 tot en met 31 december 2018.
3. Het budget ad € 307.677 voor de inzet van POH-Jeugd bij
huisartsenpraktijken in 2018 te dekken uit programma Ondersteuning en
Zorg, beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd en bij de eerstvolgende
bestuursrapportage de raad voor te stellen de inzet te dekken uit
Maatschappelijke Participatie, beleidsveld 1.2 Sociale basis.
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
Het college heeft de toegang voor jeugdhulp gemandateerd aan het Centrum voor Jeugd en
Gezin Kennemerland (CJG). De gemeente maakt jaarlijks afspraken over de voorwaarden
waaronder deze taak wordt ingevuld en legt deze vast in een prestatieplan. Het prestatieplan
2018 wordt voorgelegd omdat er een uitbreiding ad € 307.677 wordt voorgesteld ten aanzien
van de inzet van gedragswetenschappers als Praktijkondersteuner-Jeugd (POH-Jeugd) bij
huisartsenpraktijken, vanuit het CJG.
2. Besluitpunten college
Het college besluit:
1. Het prestatieplan CJG 2018 vast te stellen.
2. Het CJG Kennemerland subsidie ter hoogte van € 5.442.677 te verlenen voor de uitvoering
van het prestatieplan en de daarbij ingediende begroting over de periode 1 januari 2018 tot
en met 31 december 2018.
3. Het budget ad € 307.677 voor de inzet van POH-Jeugd bij huisartsenpraktijken in 2018 te
dekken uit programma Ondersteuning en Zorg, beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd en bij
de eerstvolgende bestuursrapportage de raad voor te stellen de inzet te dekken uit
Maatschappelijke Participatie, beleidsveld 1.2 Sociale basis..
3. Beoogd resultaat
 Een laagdrempelig en sluitend aanbod voor jeugdigen en ouders met eenvoudige,
meervoudige of complexe vragen over ouderschap, opvoeden en opgroeien, waardoor
zij zoveel mogelijk zelfredzaam verder kunnen.
 Jeugdigen en ouders die zich tot het CJG wenden, krijgen passende ondersteuning en
begeleiding, voorzien van de nodige regie, zodat zij hun problemen kunnen oplossen
of hanteren.
 Het CJG is aangesloten bij vindplaatsen zoals scholen, huisartsen, Sociaal Wijkteam
en Veilig Thuis, zodat professionals de juiste zorg kunnen bieden met CJG expertise.
 Onnodige inzet van specialistische zorg wordt voorkomen, door adequaat en
vroegtijdig in de omgeving van het gezin te ondersteunen en passende hulp te bieden.
4. Argumenten
1. Het besluit past in het ingezet beleid en de rol van het CJG als gemandateerde toegang tot
het specialistische aanbod van jeugdhulp
Het prestatieplan CJG past binnen programma 1. Maatschappelijke participatie van de
programmabegroting. In beleidsveld 1.2 Sociale basis is de volgende doelstelling verwoord:
‘Zwaardere vormen van zorg en escalatie van problemen worden voorkomen doordat meer
kwetsbare Haarlemmers en Haarlemse gezinnen met regieverlies en problemen/vragen op
meerdere domeinen informatie, advies en ondersteuning krijgen. De inzet is gericht op de
vaardigheid om problemen en hindernissen in het dagelijks leven hanteerbaar te maken,
waarmee zij zoveel mogelijk de grip op hun leven terugkrijgen.’
2. De gevraagde subsidie leidt tot verdere versterking van het CJG in de stad en wijken
In het prestatieplan 2018 bouwt het CJG voort op de uitvoeringskracht, kennis en expertise
die het de voorgaande jaren heeft opgebouwd. Om goed te kunnen aansluiten op plaatsen
waar ouders en jeugdigen komen, zoals op school, bij de huisarts, het sociaal wijkteam en de
jeugdgezondheidszorg acht het college een incidentele uitbreiding voor de pilot inzet van
gedragswetenschappers als POH-Jeugd bij huisartsenpraktijken noodzakelijk.
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Verder wordt de pilot Samenwerken aan veiligheid voortgezet binnen bestaand budget,
waarin het CJG ondersteunt en regie voert in gezinnen met problematiek en waar
onveiligheid dreigt, zolang de ondersteuning in het vrijwillig kader is. Het CJG roept hierbij
indien nodig de expertise in van de veiligheidsexperts van de Jeugd- & Gezinsbeschermers
(JGB) / Wiliam Schrikker Groep (WSG), ter versterking van de inzet. Dit leidt tot een betere
en effectievere samenwerking in de veiligheidsketen, meer duidelijkheid voor gezinnen en
een kortere doorlooptijd naar de Raad voor de Kinderbescherming, indien opschalen
noodzakelijk wordt geacht.
3. Uitbreiding van de pilot POH-Jeugd leidt tot minder doorverwijzingen naar
tweedelijnszorg
Door als CJG uren Praktijkondersteuning Jeugd (POH) ter beschikking te stellen aan de
huisartsen wordt jeugdexpertise toegevoegd aan deze praktijken. Dit draagt bij aan een
integrale en effectieve aanpak en inzet van passende hulp volgens de uitgangspunten van de
transformatie: problematiek normaliseren en hulp dichtbij huis organiseren.
In Haarlem vindt circa 50% van de verwijzingen naar jeugdhulp plaats door huisartsen. Dit
betreft met name verwijzingen naar de jeugd GGZ, omdat huisartsen voor de decentralisatie
daar al naar konden verwijzen. Zij verwijzen vaak door naar bekend aanbod en schakelen niet
vaak laagdrempelige hulp in, daarvoor ontbreekt het hen in het contactmoment aan tijd.
Dikwijls wordt daardoor gekozen voor dure hulp, terwijl kortdurende begeleiding door een
POH-Jeugd al voldoende kan zijn.
De ervaringen landelijk en in Haarlem het afgelopen jaar laten zien dat deze werkwijze zijn
vruchten afwerpt: inzet van een POH-Jeugd leidt tot minder doorverwijzingen naar de
tweedelijnszorg. Er is meer kennis van de sociale kaart en er ontstaat een goede verbinding
met de basisinfrastructuur en het CJG team in de buurt. De huisartsen zijn blij met de
geboden ondersteuning, voor ouders is het laagdrempelig en toegankelijk.
4. Inzet POH-Jeugd op dit moment
Per 1 januari 2018 levert het CJG inzet van een gedragswetenschapper in 10 praktijken en
daarmee worden 35 huisartsen (op een totaal van 86 huisartsen) bereikt. Meer huisartsen
hebben aangegeven gebruik te willen maken van deze inzet. Daarom willen we deze inzet dit
jaar uitbreiden tot 5 Fte.
Ervaringen IJmond
In de IJmond zijn verschillende positieve ervaringen opgedaan. Zo startte in 2016 een
experiment waarin het CJG een POH-Jeugd ter beschikking stelde aan de huisartsen in
gezondheidscentrum Broekpolder. Deze aanpak werpt zijn vruchten af en draagt bij aan een
integrale en effectieve aanpak en inzet van passende hulp. De POH draagt bij aan de
huisartsenpraktijk op de volgende manieren:
- Als onderdeel van de huisartsenpraktijk (basis)diagnostiek en kortdurende begeleiding en
behandeling bieden;
- Contact leggen met het CJG wanneer begeleiding door een coach passend is;
- Inbreng van up-to-date kennis over effectieve interventies en de actuele beschikbaarheid
daarvan.
Ervaringen landelijk: flinke besparing
De VNG meldt landelijk verschillende successen met inzet van POH-jeugd bij huisartsen. Zo
heeft Leeuwarden – waar vrijwel alle huisartsen werken met POH-jeugd – in augustus 2017
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aangegeven dat in het eerste kwartaal van 2017 nog maar 22 procent van de om hulp
vragende jongeren werden doorverwezen naar de specialistische zorg. Dit levert op termijn
een flinke besparing op, volgens de gemeente1.
5. Financiën
De middelen gemoeid met de uitvoering van het prestatieplan 2018 bedragen € 5.442.677.
Dekking voor de reguliere subsidie ad € 5.135.000 vindt plaats vanuit programma
Maatschappelijke Participatie, beleidsveld 1.3 Advies en Ondersteuning.
De uitbreiding voor POH-Jeugd ad. € 307.677 wordt gedekt door overheveling vanuit
programma Ondersteuning en Zorg, beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd naar programma
Maatschappelijke Participatie, beleidsveld 1.2 Sociale basis.
5. Risico’s en kanttekeningen
De financiële resultaten van de inzet zijn op termijn zichtbaar
De afgelopen jaren is heeft het Rijk een budgetkorting doorgevoerd van zo’n 15%. Daarnaast
worden sinds de decentralisatie meer jeugdigen/gezinnen met een hulpvraag bereikt. Dit leidt
ertoe dat de gemeente Haarlem per 2017 naar verwachting tekort komt op het budget voor
jeugdhulp. Naar verwachting leidt versterking van het CJG tot een daling van inzet in het
specialistisch aanbod.
6. Uitvoering
N.v.t.
7. Bijlagen
1. Prestatieplan CJG Kennemerland 2018 Haarlem en Zandvoort
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