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Kernboodschap   
Het CJG Kennemerland is bereikbaar voor alle jeugdigen en opvoeders in Haarlem. 
Indien zij vragen hebben over opvoeden en opgroeien, kunnen zij terecht bij het 
CJG voor informatie, advies en ondersteuning. Daarbij wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de basisinfrastructuur en van het 
preventieve groepsaanbod voor ouders en jeugdigen. Daarnaast is het CJG de, 
door het college gemandateerde, toegang voor jeugdhulp. 
De gemeente maakt jaarlijks afspraken over de voorwaarden waaronder deze taak 
wordt ingevuld en legt deze vast in een prestatieplan.  
 
Het prestatieplan 2019 wordt voorgelegd vanwege de spilfunctie van het CJG in de 

zorg voor jeugd. Deze spilfunctie is bekrachtigd in het Haarlemse 

collegeprogramma 2018-2022 ‘ Duurzaam Doen’.  Daarin worden als speerpunten 

genoemd de versterking van de samenwerking met de sociaal wijkteams en 

investering in een eenvoudig stelsel van jeugdhulp, waardoor op tijd de juiste hulp 

wordt ingezet.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

N.v.t. 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 
 

 

Besluit College  

d.d. 8 januari 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het prestatieplan CJG 2019 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 
2019 tot en met 31 december 2019. 
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de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 
 

 

1. Inleiding  

Het CJG Kennemerland is bereikbaar voor alle jeugdigen en opvoeders in Haarlem. Indien zij vragen 

hebben over opvoeden en opgroeien, kunnen zij terecht bij het CJG voor informatie, advies en 

ondersteuning. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de mogelijkheden van de 

basisinfrastructuur en van het preventieve groepsaanbod voor ouders en jeugdigen. Daarnaast is het 

CJG de, door het college gemandateerde, toegang voor jeugdhulp. De gemeente maakt jaarlijks 

afspraken over de voorwaarden waaronder deze taak wordt ingevuld en legt deze vast in een 

prestatieplan.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. Het prestatieplan CJG 2019 vast te stellen. 

2. Het CJG Kennemerland subsidie ter hoogte van € 5.925.737 te verlenen voor de uitvoering van het 

prestatieplan en de daarbij ingediende begroting over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 

december 2019.  

 

3. Beoogd resultaat 

Een laagdrempelig en sluitend aanbod in 2019 voor jeugdigen en ouders met eenvoudige, 

meervoudige of complexe vragen over ouderschap, opvoeden en opgroeien, waardoor zij zoveel 

mogelijk zelfredzaam verder kunnen. 

 

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 
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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 2019 bouwt het CJG voort op de uitvoeringskracht, kennis en expertise die het 

de voorgaande jaren heeft opgebouwd. Het CJG is de spil in de zorg voor jeugd; zij zet de beschikbare 

kennis, expertise en uitvoeringskracht in voor individuele cliënten en ten dienste van het jeugdstelsel 

als geheel. Hierbij zet het CJG extra in op enkele onderliggende, verbindende en sturende thema’s: 

- Preventie als basis – in aansluiting op de sociale basis in de wijk; 

- Werken met gedragen plannen; transformerend leren en samenwerken in de gehele keten; 

- Kennis ontsluiten en effecten monitoren. 

 

Het CJG biedt adequaat en vroegtijdig passende hulp en ondersteuning waardoor jeugdigen en 

ouders hun problemen kunnen oplossen of hanteren, eventueel met behulp van regie-

ondersteuning. Hierdoor wordt zoveel mogelijk onnodige inzet van specialistische zorg voorkomen.  

 

Om dit te versterken is het CJG aangesloten bij vindplaatsen zoals scholen, huisartsen, Sociaal 

Wijkteam en Veilig Thuis, zodat professionals de juiste zorg kunnen bieden met CJG expertise. Voor 

2019 is hiertoe verder op enkele onderdelen uitbreiding opgenomen in de begroting. Dit betreft de 

formatie gedragswetenschappers ten behoeve van werkbegeleiding CJG coaches en inzet in het 

Blijfhuis, formatie van CJG coaches ten behoeve van begeleiding jonge statushouders, Samenwerken 

aan Veiligheid, aansluiting scholen, formatie secretaris beschermingstafel en een nieuwe functie voor 

een betere aansluiting met het onderwijs (procesbegeleider impulstraject).  

 

3. De ambities van het CJG sluiten aan bij de landelijk gestelde verbeterdoelen middels het landelijk 

actieprogramma ‘ Zorg voor de jeugd’ 

Het CJG draagt stevig bij aan de transformatie. Hiervoor zijn in samenwerking met jeugdpartners al 

verschillende initiateven ontplooid. Een aantal belangrijke initiatieven zijn: 

 Ontwikkeling van regie en eigenaarschap waarbij wordt gewerkt met gedragen plannen 

Kort gezegd houdt dit in dat iedereen die van een  kwestie wakker ligt betrokken wordt en er een 

plan wordt gemaakt waar iedereen achter staat. Deze visie is een verdere aanscherping van de 

principes waar het CJG en samenwerkingspartners vanaf de start al mee werken: altijd samen 

met het gezin, wrap around care, het netwerk betrekken, maatwerk. Hierin wordt intensief 

samengewerkt met de sociaal wijkteams. In 2019 wordt ten aanzien van multiprobleemgezinnen 

ervaring opgedaan met de samenwerking als (jeugd/sociaal domein)partner in het maken van 

gedragen plannen, samen met alle betrokkenen. 
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 Thuis (nabij) opgroeien 

Dit is de wens dat kinderen thuis of ‘ thuisnabij’ op kunnen groeien. Uithuisplaatsing heeft een 

grote impact en heeft nooit de eerste voorkeur. Wanneer een uithuisplaatsing toch nodig blijkt 

te zijn is het van belang om de kans op een succesvolle terugkeer in de thuissituatie te vergroten. 

Het CJG werkt hieraan met Transferium; aan het begin van de plaatsing wordt contact gelegd 

met de jongeren en de begeleider(s) om een bijdrage te leveren aan het plan richting terugkeer. 

Aanwezigheid van de CJG coach ter plaatse is daarvoor ook noodzakelijk. In 2019 worden ook 

met andere residentiele voorzieningen afspraken en een gezamenlijk plan gemaakt. 

 

 Regionaal doorbraakberaad (Regionale experttafel) 

In reactie op het verzoek van voormalig Staatssecretaris Van Rijn om (boven)regionale 

experttafels te organiseren, is het Regionaal Doorbraakberaad ontstaan. Hiermee moet worden 

gegarandeerd dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij 

aanbieders, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd. In 2019 zal de uitvoering 

hiervan plaatsvinden. Het CJG heeft een centrale rol in de organisatie van deze 

doorbraakberaden. Bij ingewikkelde casuïstiek - waarbij een gedragen plan moeilijk tot stand 

komt of dreigt vast te lopen op inhoud of uitvoering of indien hulp niet beschikbaar is - kunnen 

alle betrokkenen de situatie voorleggen aan het CJG. 

 

 Gezamenlijk leren 

Minimaal eens per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd met gemeenten, CJG en 

aanbieders en een cliëntvertegenwoordiging, waarin voor een doorbraak aangemelde casus 

uitgebreid wordt geëvalueerd. Ook wordt op verschillende thema’s extra ingezet op 

deskundigheidsbevordering. 

 

4. Financiën 

De middelen gemoeid met de uitvoering van het prestatieplan 2019 bedragen € 5.925.737.  Hiervoor 

zijn binnen de begroting voldoende middelen aanwezig. Dekking voor de gehele subsidie ad  

€ 5.925.737 vindt plaats vanuit 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 heeft ertoe geleid 

dat de gemeente Haarlem sinds 2017 tekort komt op het budget voor jeugdhulp. Naar verwachting 

leidt versterking van het CJG op termijn tot een daling van inzet in het specialistisch aanbod. 
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6. Uitvoering 

N.v.t. 

 

7. Bijlagen 

1. Prestatieplan CJG Kennemerland 2019 Haarlem en Zandvoort 


