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Samen werken aan een betere Jeugdhulp
Wat is het doel?
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We willen dat jeugdigen (kinderen en jongeren tot 18 jaar) gezond, 
gelukkig en veilig opgroeien. Soms is daarbij extra ondersteuning 

nodig in de vorm van jeugdhulp.

Wat is er nodig op verschillende schaalniveaus?
1. Individuele gemeenten:  Wat lokaal kan, gebeurt lokaal.
2. Zuid-Kennemerland en IJmond: Aanvullende jeugdhulp inzetten daar waar 

dit nodig is. 
3. Noord-Holland en landelijk: Samenwerking bij problematiek die zeer weinig voorkomt en de 

expertise is te 
schaars om goed regionaal te organiseren. 



 

De weg naar strategisch partnerschap
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Operationele aspecten van nieuwe regiovisie op jeugdhulp (2021): 

• Intensievere samenwerking op alle fronten
• Hoofdrol voor de eigen sociale omgeving 
• Beheersbare kosten

 Vier samenwerkingsverbanden/consortia 
 Strategisch partnerschap
 Transformatiedoelen Jeugdhulp



 

Wie zijn onze gegunde strategisch partners/consortia?
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 Combikracht ZIJ 
Met als deelnemers FamilySupporters, Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling, De 
Zorgcoach, Het Huis, Leger des Heils W&G Noordwest, SIG, Zebra-Zorg, Unalzorg en 
Wilskracht Zorg.

 Hyperionhelpt
Met als deelnemers o.a. Nuhoff Psychotherapie B.V., Megakids en Yes We Can Clinics, 
Stichting 's Heerenloo Zorggroep, Dyslexiecollectief, William Schrikker Stichting 
Gezinsvormen, Carehouse.

 Planet Young 
Met als deelnemers Ons Tweede Thuis, Levvel, ZIJN, Parlan, iHUB De Opvoedpoli en 
GGZNHN.

 Sparq 
Met als deelnemers o.a. Kenter Jeugdhulp, Parnassia Groep Youz en de Hartekamp Groep. 



Van 6 naar 2 percelen
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2018 tot en met 2022 2023 tot en met 2025 e.v.

Perceel 1: Complexe jeugdhulp 
omvat alle vormen van 
jeugdhulp, zoals in de vorige 
situatie nog verdeeld over zes 
percelen (lumpsumbudget). 

Perceel 2: Enkelvoudige 
jeugdhulp omvat ambulante 
begeleiding, jeugd GGZ 
(diagnostiek, basis en 
specialistisch) en dyslexiezorg 
(P*Q-financiering). 

Exclusief: De landelijke afspraken in het kader van het Landelijk 
Transitie Arrangement, curatieve GGZ-zorg door kinderartsen, 
forensische GGZ, het medisch kinderdagverblijf, jeugdbescherming 
en jeugdreclassering valt buiten deze aanbesteding.



 

Waar gaan we aan werken met de strategische partners/consortia? (*)
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1. Bereiken van de beleidsdoelen. 
2. Een meer overzichtelijk speelveld van jeugdhulpaanbieders.
3. Betere samenwerking tussen aanbieders onderling en tussen 

aanbieders, stakeholders en de lokale sociale basis.

4. Inhoudelijke uitgangspunten:
• Normaliseren 
• Partnerschap met jeugdige/gezin
• Vindplaatsen versterken
• Vroegsignaleren
• Jeugdhulp bieden in de leefwereld van de jeugdige 
• Veiligheid staat voorop
• Verbinden van informele en formele zorg 

(*): Conform: Preselectiedocument specialistische jeugdhulp regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland 2022 



Hoe gaan we van implementatie naar ontwikkelagenda?
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• Hier staan we:
- Samen met de consortia zijn we gestart met het implementatietraject. 

• In 2023:
- O.a. vormgeven van samenwerking, continuïteit van zorg, de klantreis, organisatie van 
managementinformatie en financiële afspraken. 

• Ná 2023: 
a) Het bereiken van de transformatie- en beleidsdoelen; 
b) Betere samenwerking tussen aanbieders onderling én tussen aanbieders, stakeholders en de 

lokale sociale basis;
c) …



Samen een mooie stap vooruit gemaakt!
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• Heldere visie en duidelijke structuur. 
• Mooie stap vooruit om tot een daadwerkelijke stelselwijziging te komen.
• Wat betekent dit voor Noah?
• Vervolg: Wat gaan we hiervan terugzien in de gemeente Bloemendaal?

https://www.jeugdhulpzkij.nl/

https://www.jeugdhulpzkij.nl/
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