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Voorwoord
Hierbij ontvangt u voor de tweede maal de kwartaalrapportage. De rapportage is een cumulatieve weergave van de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp
over de periode januari tot en met september 2016. Daar waar mogelijk worden vergelijkingen getroffen met de gegevens van 2015 en landelijke
informatie.
Deze kwartaalrapportage wijkt iets af van het exemplaar dat u eerder in juli heeft ontvangen. Ons inziens zijn er een aantal verbeteringen aangebracht die
ten goede komen aan de kwaliteit en leesbaarheid van de rapportage. Gekozen is voor één basisrapportage die voor iedere gemeente gelijk is. In deze
rapportage is vooral de nadruk gelegd op de ontwikkelingen in Zuid-Holland Zuid en de verhoudingen tussen de subregio's en gemeenten. Als bijlage is een
overzicht van de grafieken op gemeenteniveau toegevoegd. Dit geeft de lezer toegang tot de gegevens van iedere afzonderlijke gemeente in de regio ZuidHolland Zuid. Hiermee komen wij tegemoet aan de verzoeken die bij ons zijn neergelegd in de driehoeksoverleggen, waarin is aangegeven graag inzicht te
krijgen in de gegevens van de gemeenten binnen deze regio.
Gemeenten hebben ook aangegeven dat zij graag in een kort overzicht de stand van zaken terug vinden van hun lokale situatie. Om aan dit verzoek te
voldoen, vindt u op pagina 4 een samenvatting die specifiek is toegespitst op de situatie in uw gemeente.
Wij denken met deze opzet van de rapportage u een duidelijk beeld te geven van de situatie in Zuid-Holland Zuid en tegemoet te komen aan de verzoeken
die bij ons zijn neergelegd. Mocht u toch van mening zijn dat er op onderdelen een verbetering nodig is of dat informatie ontbreekt, nodig ik u uit om dit aan
ons mee te geven in het driehoeksoverleg. Voor de volgende rapportage zullen wij dan kijken of en hoe we deze opmerkingen weer mee kunnen nemen ter
verbetering van dit product.
Peter Kadee,
20 oktober 2016
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Disclaimer
Bij het lezen van deze rapportage is een toelichting op een aantal punten nodig om de informatie goed te kunnen duiden:
- Alle bedragen die u in deze rapportage leest zijn toegekende kosten. Aan iedere verstrekte individuele voorziening wordt een bedrag gekoppeld. De
jeugdhulpaanbieder kan maximaal tot dit bedrag declareren. De uiteindelijke realisatiekosten kunnen lager uitvallen dan wat er op basis van de
toegekende kosten wordt ingeschat.
- De cijfers die in deze rapportage worden gebruikt lenen zich er niet voor om zonder achtergrondinformatie te bewerken. Zo is bijvoorbeeld een
simpele optelling van diverse cijfers niet mogelijk, omdat cliënten op meerdere onderdelen voorkomen.
- Wanneer in de tekst gesproken wordt over 'jeugdigen', hanteren wij de definitie zoals opgenomen in de Jeugdwet. Wij rekenen met het aantal
jeugdigen binnen een gemeente tot het 18de levensjaar. Dit komt voort uit de leeftijdsgrens die in de Jeugdwet is gesteld.
- De gebruikte data komen uit het registratiesysteem MO-platform. In dit systeem wordt continue gewerkt en een enkele keer worden er ook data
met terugwerkende kracht verwerkt. Hierdoor laten wij u bij het uitbrengen van deze rapportage een "foto" van dit moment zien. Het kan zijn dat
bij het verschijnen van de volgende kwartaalrapportage er cijfermatige wijzigingen zijn opgetreden ten opzichte van de cijfers die u nu worden
gepresenteerd. De informatie in deze rapportage is gebaseerd op de gegvens waar wij op dit moment beschikking over hebben.
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Gemeente Dordrecht
Enkele feiten
De gemeente Dordrecht had op 1 januari 2016 118.901 inwoners. Daarvan zijn 23.932 jeugdigen tot 18 jaar woonachtig in de gemeente. Dit komt neer op
20% van het geheel. Ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen in de regio Zuid-Holland Zuid is het aandeel jeugdigen van de gemeente Dordrecht 22,9%.
In de regio Zuid-Holland Zuid worden de kosten verdeeld volgens een verdeelsleutel op basis van de cumulatieregeling. De gemeente Dordrecht maakt voor
31,9% deel uit van deze regeling. Dit komt voor 2016 neer op een bijdrage van € 31.448.000.

Jeugdigen met jeugdhulp
In de gemeente Dordrecht krijgen 3242 jeugdigen op enige wijze een vorm van jeugdhulp. Dit kan zijn in de vorm van een algemene voorziening, individuele
voorziening of een combinatie van beide. 2624 jeugdigen doen een beroep op een individuele voorziening. De verhouding van het aantal jeugdigen met en
zonder een individuele voorziening is 81:19. Ten opzichte van de regio Zuid-Holland Zuid worden er relatief meer individuele voorzieningen toegekend in de
gemeente Dordrecht.

Meldingen
Het aantal meldingen in de gemeente Dordrecht in 2016 gedaald ten opzichte van 2015. Het regionale beeld is een daling van het aantal meldingen. Het
aantal meldingen via de huisarts is toegenomen. Dit is gelijk aan het regionale beeld.

Inzet door Jeugdprofessional
De producten Gezinsregisseur en jeugdhulp lopen in de gemeente Dordrecht beiden op, maar blijven in de eerste periode achter bij de lijn
Kennismakingsfase. Dit wijkt af van het regionale beeld, waar voornamelijk de lijn jeugdhulp lager ligt.

Jeugdigen met een individuele voorziening
Over 2016 is een prognose opgesteld over de verwachting van het aantal afgegeven individuele voorzieningen eind van dit jaar. De gemeente Dordrecht
komt uit op 11,8%. Dit ligt boven de regionale prognose van 9,9%.

Verdeling toegang regionale zorgmarkt
In de gemeente Dordrecht wordt 27% via het jeugdteam doorverwezen naar een individuele voorziening. Dit ligt gelijk aan het regionale percentage van
27%. Via de medisch verwijzer wordt in gemeente Dordrecht 30% verwezen, wat lager ligt dan het regionale percentage van 32%. De verwijzingen via de
Gecertificeerde Instellingen is regionaal 13%. In de gemeente Dordrecht is dit 15%.
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Zorg in Natura en Persoongebonden Budget
De verhouding van de inzet van ZIN en PGB is over het aantal jeugdigen in de gemeente Dordrecht 92:8. De verhouding op basis van de toegekende kosten
is 94:6. De verhoudingen in de regio Zuid-Holland Zuid zijn repectievelijk 89:11 en 90:10. De gemeente Dordrecht zet op basis van deze gegevens dus minder
vaak een PGB in en liggen de kosten van de PGB verhoudingsgewijs lager.

Verdeling per domein
Wanneer er gekeken wordt naar de verdeling per domein en de gemiddelde kosten per cliënt, dan liggen in de gemeente Dordrecht de gemiddelde kosten
per cliënt relatief hoog ten opzichte van de regio Zuid-Holland Zuid bij het domein AWBZ en S-GGZ. Op de andere domeinen laten de gegevens geen
uitschieters zien.

Financiën
De gemiddelde kosten per cliënt is in de gemeente Dordrecht € 8.304. Dit ligt hoger dan de gemiddelde kosten per cliënt in 2015, € 8.072. Ten opzichte van
de regio Zuid-Holland Zuid (€ 6.792) liggen de gemiddelde kosten over 2016 per cliënt hoger.

Veiligheid
In de gemeente Dordrecht is zichtbaar dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis lager ligt over de eerste drie kwartalen van 2016 dan het totaal van 2015
(resp. 715 en 814). Het regionale beeld is dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis nog iets lager ligt over de eerste drie kwartaal van 2016 dan het totaal van
2015, maar wel hoger dan het aantal meldingen over de eerste drie kwartalen van 2015 (resp. 2109, 2211 en 1633).
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Jeugdigen met jeugdhulp

Aantal jeugdigen met
jeugdhulp ZHZ
12%
Aantal jeugdigen in
hulp

88%

Aantal jeugdigen tot
18 jaar

Op 1 januari 2016 telde de regio Zuid-Holland Zuid 486.080 inwoners. Uit dit aantal
wonen er 104.665 jeugdigen tot en met 17 jaar in de regio (22%). In de getoonde
taartdiagrammen ziet u het percentage jeugdigen dat een beroep doet op jeugdhulp in
de regio Zuid-Holland Zuid. Dit percentage is een afgeleide van het totaal aantal
jeugdigen tot 18 jaar binnen de regio.
Over de eerste drie kwartalen in 2016 doet reeds 12% van de jeugdigen een
beroep op jeugdhulp. Dit kan een algemene voorziening zijn, een individuele
voorziening of een combinatie van beiden.
Over de drie subregio's bekeken, maakt 11% van het aantal jeugdigen in de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gebruik van jeugdhulp. Voor de Drechtsteden ligt dit
percentage op 13% en de Hoeksche Waard op 12%.

Soms is het nodig dat er meer zorg in wordt gezet, dan dat er vanuit de algemene
voorzieningen kan worden geboden. Hier wordt dan een individuele voorziening voor
afgegeven. Deze toekenning wordt vastgelegd in een beschikking.
Doordat de individuele voorzieningen worden afgegeven in een beschikking, is het
mogelijk in beeld te brengen hoeveel individuele voorzieningen er worden
afgegeven. 9% van het aantal jeugdigen in Zuid-Holland Zuid doet een beroep op
een individuele voorziening. Landelijk lag dit percentage in 2015 op 10%. Het actuele cijfer
over 2016 is nog niet bekend.
Gekeken naar de subregio's ontvangt 9% van de jeugdigen in AlblasserwaardVijfheerenlanden een individuele voorziening, 10% in de Drechtsteden en 8% in de
Hoeksche Waard.
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AV/ in hulp

AV/ individuele
voorziening

11%
9%
89%

91%

Deze gegevens laten zien dat het verschil in de Hoeksche Waard tussen het
aantal jeugdigen met jeugdhulp en met een individuele voorziening het
grootst is (4%). In de Drechtsteden is het verschil 3% en in AlblasserwaardVijfheerenlanden 2%.
De cijfers laten zien dat de instroom percentueel in de subregio
Alblasserwaard in de jeugdhulp het laagst ligt met 11%, maar er
daarvan relatief veel jeugdigen worden doorverwezen naar een
individuele voorziening. 78% van de jeugdigen met jeugdhulp krijgen ook
een individuele voorziening.

DS/ in hulp
In de subregio Drechtsteden doen percentueel de meeste jeugdigen een
beroep op de jeugdhulp. Op het totaal aantal jeugdigen in de Drechtsteden
krijgt 10% een individuele beschikking. Gekeken naar het aantal jeugdigen
met jeugdhulp en het percentage wie daarvan een individuele voorziening ontvangt
is 80%.

HW/ in hulp
12%
88%
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In de Hoeksche Waard wordt ten opzichte van de andere twee
subregio's relatief minder jeudgdigen doorverwezen naar een
individuele voorziening. 70% van het aantal jeugdigen in hulp, krijgt
ook een individuele voorziening.

92%
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Aantal jeugdigen met
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Wanneer er gekeken wordt naar de verdeling per
gemeente over de totale inzet van jeugdhulp en het
aantal jeugdigen met een individuele voorziening, dan zijn er
een aantal afwijkingen te zien. Het algemene beeld is dat de
verhoudingen van de inzet van individuele voorzieningen in
de verschillende gemeenten tussen de 70 en 80% ligt.

In de naastgelegen staafdiagram, ziet u een weergave van het aantal jeugdigen
met jeugdhulp in absolute aantallen. De kolommen staan voor het totaal aantal
jeugdigen met enige vorm van jeugdhulp (zowel algemene als individuele
voorzieningen). De vergelijking is gemaakt tussen het derde kwartaal van 2015 en het
derde kwartaal van 2016. Dit geeft het meest representatieve beeld.
Opvallend gegeven is dat het aantal jeugdigen wat jeugdhulp krijgt, is gestegen met
1.625 jeugdigen (10.725 jeugdigen in het derde kwartaal van 2015, 12.377 jeugdigen in
het derde kwartaal 2016). Echter, over het derde kwartaal van 2016 is het aantal
jeugdigen met een individuele voorziening licht gedaald (59 jeugdigen). Uit deze grafiek
kan worden afgeleid, dat het beroep op jeugdhulp toeneemt, maar de inzet van
individuele voorzieningen ongeveer gelijk blijft. De verschuiving in het aantal individuele
voorzieningen kan deels worden verklaard door het feit dat de zorg voor Ernstige
Enkelvoudige Dyslexie met ingang van 1 januari 2016 een algemene voorziening is
geworden, daar waar het voor die tijd nog een individuele voorziening was.

% jeugdigen met jeugdhulp
15%

19% 23% 22% 23% 20% 29% 20% 22% 27% 26% 17%
23% 23%
33% 27%
38%

85%

81% 77% 78% 77% 80% 71% 80% 78% 73% 74% 83%
77% 77%
67% 73%
62%

Uitschieters zijn de gemeenten Alblasserdam, Sliedrecht en
Dordrecht, waarbij er relatief meer individuele
voorzieningen worden ingezet (resp. 85%, 83% en 81%). In
de gemeenten Binnenmaas en Strijen is een uitschieter naar
beneden zichtbaar, waarbij relatief minder individuele
voorzieningen worden ingezet (resp. 67% en 62%)
Individueel 2016
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Meldingen
De route naar de jeugdhulp kan op verschillende manier worden gelopen. Zo maken we onderscheid tussen de jeugdigen die via de huisarts rechtstreeks
worden verwezen naar de regionale zorgmarkt, de route via de Gecertificeerde Instellingen en langs het jeugdteam/sociaal team. Vervolgens komen ouders
en kinderen ook op diverse manieren met het jeugdteam/sociaal team in contact.
De manieren waarop jeugdigen
in contact komen met jeugdhulp,
wordt geregistreerd op melder.
In de grafiek hiernaast ziet u het
1738
OUDER/FAMILIE
1803
absolute aantal meldingen dat
3106
JEUGDIGE
1553
binnenkomt, uitgesplitst naar de
1530
HUISARTS
melder. Er is een vergelijking gemaakt
3898
49
tussen het aantal meldingen tot en
MEDISCH SPECIALIST
63
653
met het derde kwartaal in 2015 en
GECERTIFICEERDE INSTELLINGEN
1090
2016.
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Verdeling per melder ZHZ
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Het aantal meldingen via de
ouder/familie is ongeveer gelijk
gebleven. Dit vormt in 2016 de
grootste groep melders bij het
jeugdteam/ sociaal team.

Totaal meldingen 3de kwrt 2016

De melder Huisarts is ten opzichte van
2015 flink gestegen. Dit betreft de meldingen van de huisarts rechtstreeks aan de jeugdhulpaanbieders (oftewel een individuele voorziening). Dat dit zo is
gestegen, komt voort uit een administratieve kwaliteitsslag, waardoor dit nu beter kan worden geregistreerd. Door de stijging van het aantal meldingen via
de huisarts, sluit het regionale beeld beter aan bij het landelijke beeld. Ook wordt geregistreerd hoe vaak de huisarts rechtstreeks bij het jeugdteam/sociaal
team meldt. Dit aantal meldingen is nog erg laag (10 meldingen over geheel Zuid-Holland Zuid in 2016). Jeugdprofessionals zijn actief bezig om de banden
met huisartsen te verstevigen, zodat zij vaker (indien noodzakelijk) door de huisarts betrokken worden bij een gezin.
Het aantal meldingen in de categorie Overig is flink afgenomen in 2016. Dit wordt veroorzaakt door de terugloop van het aantal jeugdigen dat voor 1 januari
2015 al in zorg was en op basis daarvan door de Serviceorganisatie is geregistreerd (Initiële vulling).
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Om inzichtelijk te krijgen hoe het aantal
meldingen zich per gemeente
ontwikkeld, is het aantal meldingen in
percentages per gemeente naast elkaar gezet.
Het aantal meldingen is hierbij afgezet tegen
het aantal jeugdigen per gemeente.
De twee lijnen die door deze grafiek lopen, is
het percentage meldingen voor geheel ZuidHolland Zuid. Zowel de percentages tot en met
het derde kwartaal 2015 als 2016 worden
getoond. Het algemene beeld is dat in ZuidHolland Zuid het aantal meldingen tot nu toe in
2016 gemiddeld lager ligt dan over 2015 (resp.
15,12% en 13,16%). Grotendeels wordt dit
verklaard doordat in 2015 de jeugdigen die
voor 1 januari 2015 jeugdhulp ontvingen, in het
registratiesysteem zijn 'ingelezen'. Hierdoor
begon 2015 niet op nul en veroorzaakt dit
mede een hoger percentage in 2015. Voor
2016 is een deel van de lopende dossiers
afgesloten of liepen beschikking door vanuit
2015 in 2016.

% Meldingen per gemeente
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Totaal meldingen 3de kwrt 2016

ZHZ 2015

ZHZ 2016

Tussen gemeenten zijn wel grote verschillen te zien in het aantal meldingen. Het aantal meldingen in de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen,
Giessenlanden, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen ligt in 2016 een stuk lager dan over 2015. In de gemeente Binnenmaas is er op 1 januari 2016 een
opmerkelijk hoge stijging geweest van het aantal jeugdigen tot 18 jaar woonachtig in deze gemeente. Het aantal meldingen is in absolute aantallen gedaald,
maar het verschil in percentage wordt door een stijgend totaal aantal jeugdigen sterk beïnvloed.
In de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht ligt het percentage meldingen boven het regionaal gemiddelde.
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Inzet door Jeugdprofessional
Inzet door Jeugdprofessional Zuid-Holland Zuid
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Jeugdhulp door jeugdprofessional

In de regio Zuid-Holland Zuid is Stichting Jeugdteams gecontracteerd om uitvoering te geven aan drie hoofdtaken, te weten; Ambulante
hulpverlening, Gezinsregie en Toeleiding. Deze taken worden uitgevoerd door de jeugdprofessionals van de stichting. De uitvoering is dichtbij de
burger georganiseerd en is door gemeenten ingepast binnen de lokale infrastructuur. Zo komt het voor dat jeugdprofessionals binnen gemeenten in
verschillende settingen, zoals jeugdteams, sociale wijkteams, 0-100 teams, hun hoofdtaken uitvoeren.
Bovenstaande grafiek geeft weer welke inzet jeugdprofessionals hebben gepleegd van 1 januari 2015 tot en met augustus 2016. In de grafiek houden de
lijnen op bij de maand september 2016. De Stichting Jeugdteams heeft, in overleg met de Serviceorganisatie, een nieuwe registratiewijze geïntroduceerd.
Deze registratiewijze sluit beter aan bij de hoofdtaken die door Stichting Jeugdteams worden uitgevoerd. Zo komt de definitie Kennismakingsfase te
vervallen en wordt de hoofdtaak Toeleiding toegevoegd. Deze wijziging wordt in de volgende rapportages zichtbaar gemaakt.
De grafiek laat een gelijkmatige stijging zien. Opvalt dat de lijn van Jeugdhulp door jeugdprofessional ten opzichte van de andere twee diensten, lager ligt.
Een verklaring kan zijn dat de jeugdprofessionals meer invulling geven aan het toegangsproces en minder tijd hebben voor jeugdhulpverlening. Omdat de
registratie van de hoofdtaak Toeleiding nog ontbreekt in deze grafiek betreft het hier echter een veronderstelling en kan dit niet worden bevestigd met
cijfermateriaal. De lijn van Gezinsregie stijgt sterker, wat suggereert dat de jeugdprofessional steeds beter in de regierol komt (een van de hoofdtaken).
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De inzet van de jeugdprofessional in de subregio AlblasserwaardVijfheerenlanden komt grotendeels overeen met het beeld in de regio ZuidHolland Zuid. Op het onderdeel kennismakingsfase is in 2015 een
exponentiële groei te zien. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het
inlopen van een registratieachterstand in deze subregio aan het begin van 2015. In
het derde kwartaal van 2016 is een lichte daling te zien in de jeugdhulp, maar een
stijging in kennismakingsfase en gezinsregie.

Het beeld van de
subregio
Drechtsteden is
conform het regionale
beeld. De lijnen lopen
redelijk gelijkmatig op.
Alleen het onderdeel
jeugdhulp maakt een
minder sterke stijging
door.
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De grafiek van de subregio Hoeksche Waard vertoont een grilliger verloop dan
de andere twee subregio's. Als enige subregio loopt in de Hoeksche Waard de
lijn van Gezinsregie en Jeugdhulp op sommige momenten boven die van de
Kennismakingsfase uit. Gelijk aan het regionale beeld is er een lichte daling te zien
in de inzet van jeugdhulp in het derde kwartaal en een stijging van de inzet van
gezinsregisseur.
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Jeugdigen met een individuele voorziening

Inzet individuele voorziening (sub)regio
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Naastgelegen grafiek geeft een beeld van
het aantal afgegeven individuele
voorzieningen in een bepaalde periode.
De kolommen staan voor het aantal jeugdigen
met een individuele voorziening ten opzichte
van het totaal aantal woonachtige jeugdigen in
de (sub)regio. De gegevens worden cumulatief
getoond over het derde kwartaal van 2015 en
2016 en het totaal 2015. Het totaal 2016
betreft een prognose.

De grafiek toont aan dat de inzet van
individuele voorzieningen percentueel het
hoogst is in de regio Drechtsteden. Een
mogelijk verklaring is de aanwezigheid van
enkele residentiële voorzieningen in de
gemeente Dordrecht en de invloed van het
3DE KWRT 2015
3DE KWRT 2016
TOTAAL 2015
TOTAAL 2016 (PROGNOSE)
woonplaatsbeginsel. Wanneer jeugdigen na de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Drechtsteden
Hoeksche Waard
Zuid-Holland Zuid
18de verjaardag nog jeugdhulp nodig hebben,
dan kan dit middels een uitzondering in de
wet. Echter, de woonplaats van de jeugdige gaat dan wegen in plaats van de woonplaats van de gezagdragende ouder. Hierdoor komt het voor dat jeugdige
in een residentiële setting onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Dordrecht valt en dit zich uit in de cijfers.
De subregio's Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard laten beide een verlaagde inzet van individuele voorzieningen zien ten opzichte van
2015. De prognose is dan ook dat beide regio's aan het eind van dit jaar minder voorzieningen toekennen dan het totaal aantal in 2015. Een verklaring
hiervoor kan deels gevonden worden in het feit dat de hulp voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie sinds 1 januari 2016 niet langer als individuele voorziening
wordt verstrekt, maar als algemene voorziening.

KWARTAALRAPPORTAGE SEPTEMBER 2016

13

Door een prognose op gemeenteniveau te
maken, is het beeld dat het merendeel
van de gemeenten naar verwachting iets
minder individuele voorzieningen toekennen dan
het eindtotaal in 2015.
Bij de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht,
Molenwaard, Sliedrecht, Zederik en Zwijndrecht
wordt een minimale stijging verwacht (resp.
0,7%, 0,4%, 0,3%, 0,9%, 0,4% en 0,4%).
De gemeenten waar de sterkste daling wordt
verwacht zijn Binnemaas, Korendijk, Papendrecht
en Strijen (resp. -1,1%, -1,4%, -1,1% en -2,6%).

Inzet individuele voorzieningen per gemeente
%

14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

2015
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Verdeling toegang regionale zorgmarkt

Verdeling instroom jeugdigen
ZHZ 3e kwrt 2016
1545; 13%

Verdeling instroom jeugdigen
ZHZ 2015
1776; 13%

3443; 28%
Externe import
Jeugdteam

3888; 32%

3408; 25%

Medisch Verwijzer

3226; 27%

5974; 44%

Externe import
Jeugdteam
Medisch Verwijzer

Gecertificeerde Instellingen

2367; 18%

Gecertificeerde
Instellingen

In de Jeugdwet is vastgelegd dat er drie partijen zijn door wie een jeugdige doorverwezen kan worden naar de gespecialiseerde jeugdhulp, oftewel
een individuele voorziening zoals opgenomen in de Verordening Jeugdhulp. Deze verwijzers zijn: de Medisch Verwijzer (waaronder huisarts), de
Gecertificeerde Instellingen en de gemeentelijke toegang. In de regio Zuid-Holland Zuid wordt de gemeentelijke toegang gevormd door de
jeugdteams/sociaal teams. Bovenstaande taartdiagrammen tonen de verdeling van het aantal jeugdigen in de jeugdhulp naar deze verwijzers.
Wanneer de instroom tot en met het derde kwartaal 2016 wordt vergeleken met het eindtotaal in 2015, valt op dat de verwijzingen via het
jeugdteam/sociaal team en de medisch verwijzer is toegenomen. De instroom via de medisch verwijzer ligt hoger dan de instroom via het jeugdteam. Dit is
conform het landelijke beeld, waar ongeveer 70% via de huisarts wordt verwezen. In onze regio is deze mate van verdeling nog niet zo groot en liggen de
verwijzingen via het jeugdteam en de medische verwijzer nog redelijk dicht bij elkaar.
In de diagram staat nog een vierde verwijzer aangegeven, de externe import. Dit is de groep jeugdigen die voor 1 januari 2015 al jeugdhulp ontving. Deze
groep zal naar verloop van tijd steeds kleiner worden, omdat langs deze route geen sprake kan zijn van nieuwe intstroom. Dit wordt nu ook zichtbaar
gemaakt in bovenstaande diagram.
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Verdeling instroom toegekende
kosten ZHZ 3e kwrt 2016
27%

Verdeling instroom toegekende
kosten ZHZ 2015
15%

22%
Externe import
Jeugdteam

11%

Medisch Verwijzer

40%

Gecertificeerde Instellingen

Externe import

8%

19%

58%

Jeugdteam
Medisch Verwijzer
Gecertificeerde
Instellingen

De taartdiagrammen op de vorige pagina tonen het aantal jeugdigen per verwijzer. Bovenstaande diagrammen geven de toegekende kosten per
verwijzer aan. Het gaat om toegekende kosten. Dit zijn de maximale bedragen behorende bij de afgegeven individuele voorziening. De
daadwerkelijke kosten worden pas bekend nadat de jeugdhulpaanbieder de kosten factureerd. Het gefactureerde bedrag kan niet boven de toegekende
kosten liggen.
In de diagram komt naar voren dat er flinke verschuiving heeft plaats gevonden van de externe import, naar het Jeugdteam. Dit is een logisch gevolg, omdat
de externe import geen nieuwe instroom kent. Opvallend is dat in het aantal verwijzingen de Medisch Verwijzer voor 32% deel uitmaakt, maar dit in de
kosten slechts 11% is. De verklaring hiervoor is dat via de Medisch Verwijzer voornamelijk verwezen wordt naar Jeugd-GGZ trajecten. Deze zijn over het
algemeen goedkoper dan andere vormen van jeugdhulp.
Het kostenpercentage van het Jeugdteam ligt, ten opzichte van 27% verwijzingen van jeugdigen, hoog op 40%. Hetzelfde gaat op voor de Gecertificeerde
Instellingen met 13% van de verwijzingen tegenover 27% van de kosten. Dit komt doordat de jeugdhulp die deze verwijzers inzetten, vaak gericht is op
andere soorten problematiek waar duurdere vormen van jeugdhulp nodig zijn.
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In onderstaande tabel is de verdeling van de verwijzer per gemeente te zien. De rij vormt 100%. Per verwijzer is aangegeven voor welk percentage zij
verantwoordelijk zijn ten opzichte van het aantal jeugdigen met een individuele voorziening. In de bijlage vindt u hetzelfde overzicht met de absolute
aantallen.
In de gemeenten Leerdam en Strijen liggen de verwijzingen via de Gecertificeerde Instellingen hoger dan in de andere gemeenten (reps. 18% en 20%). De
verwijzingen via het Jeugdteam liggen grotendeels tussen de 20 en 30%. De gemeenten Alblasserdam en Zederik springen daar iets bovenuit (resp.
36% en 32%). In de gemeente Giessenlanden vindt ten opzichte van de regio de meeste doorverwijzingen plaats via de Medisch Verwijzer (38%).

Verdeling verwijzers per gemeente
ALBLASSERDAM
BINNENMAAS
CROMSTRIJEN
DORDRECHT
GIESSENLANDEN
GORINCHEM
HARDINXVELD-GIESSENDAM
HENDRIK-IDO AMBACHT
KORENDIJK
LEERDAM
MOLENWAARD
OUD-BEIJERLAND
PAPENDRECHT
SLIEDRECHT
STRIJEN
ZEDERIK
ZWIJNDRECHT

25%
26%
30%
29%
24%
30%
31%
28%
33%
28%
31%
36%
26%
28%
33%
29%
27%
Externe import
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9%
12%
6%

36%
26%
29%
15%

27%

9%

29%
14%
10%

22%
23%
28%

8%
13%
18%
14%
12%
12%
13%

24%
28%
27%
24%
26%
28%

20%

20%
32%

16%
12%
Gecertificeerde Instellingen

27%
Jeugdteam

29%
36%
36%
30%
38%
34%
35%
36%
29%
26%
28%
28%
36%
31%
27%
23%
35%

Medisch Verwijzer
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Zorg in Natura & Persoonsgebonden budget
Wanneer er een individuele voorziening
wordt toegekend, kan dit in twee vormen,
Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden
Budget (PGB).

Jeugdigen ZHZ

Het grootste gedeelte van de hulp
wordt geleverd in ZIN. In de regio ZuidHolland Zuid is dit 89% van het aantal
jeugdigen. 11% krijgt jeugdhulp geleverd in
de vorm van een PGB.

1091;
11%

Kosten ZHZ
€7.076.400,00 ; 10%

PGB

PGB

9065;
89%

ZIN

Financieel liggen de
verhoudingen bijna gelijk aan
het aantal jeugdigen, 90:10.

€64.486.850,00 ; 90%

ZIN

In 2015 lag de verhouding ZIN:PGB landelijk
op 96:4. Recentere cijfers zijn nog niet
bekend.

In de bijlage treft u taartdiagrammen aan per gemeente waar de verhouding ZIN:PGB wordt getoond. Het algemene beeld is dat de verhoudingen liggen
tussen 88:12 en 94:6. De gemeente Alblasserdam springt er uit met een verhouding van 78:22 op aantal jeugdigen en op kosten 83:17.
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Kosten ZIN

Aantal jeugdigen ZIN

15%

27%

AlblasserwaardVijfheerenlanden

11%

27%

Drechtsteden

Drechtsteden

62%

58%

Hoeksche Waard

Hoeksche Waard

Aantal jeugdigen PGB

18%

25%

AlblasserwaardVijfheerenlanden

Kosten PGB

21%

24%

Drechtsteden

57%

AlblasserwaardVijfheerenlanden

De verdeling van het aantal jeugdigen naar
jeugdhulp in ZIN op subregionaal niveau laat geen
grote bijzonderheden zien. Hetzelfde gaat op voor
de subregionale verdeling van de toegekende kosten in
ZIN. Wanneer de verdeling van de cumulatieregeling
naast deze percentages wordt gelegd, zijn er geen grote
afwijkingen zichtbaar (cumulatieregeling: AV 25,1%, DS
61,2%, HW 13,7%).

Hoeksche Waard

AlblasserwaardVijfheerenlanden
Drechtsteden

55%

De verdeling tussen de subregio's op PGB zijn iets
opvallender dan de verdeling in ZIN. Het valt op
dat de subregio Hoeksche Waard een aanzienlijk
hoger aandeel in de toegekende kosten PGB heeft,
namelijk 21%. Dit is ruim 7% meer dan de verdeling van
de cumulatieregeling.
Het aandeel van de Drechtsteden ligt in de toegekende
kosten ruim 6% lager dan de subregionale verdeling van
de cumulatieregeling.

Hoeksche Waard

Een verklaring voor dit verschil kan mogelijk gevonden
worden in een lager gecontracteerd jeugdhulpaanbod in
de regio Hoeksche Waard. Echter, om dit vermoeden te
kunnen bevestigen, moet dit eerst nader worden
bekeken.
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Verdeling per domein

Aantal jeugdigen 2016
10%

Toegekende kosten 2016

20%

10%

10%
J&O
AWBZ

9%

13%

S-GGZ

8%
1%

J&O

43%

AWBZ
S-GGZ

16%

B-GGZ

B-GGZ

GI

GI

PGB

22%

PGB

38%

Doordat de cliëntgegevens op basis van het burgerservicenummer (BSN) worden geregistreerd, is het mogelijk om exact te specificeren van welke
voorziening een jeugdige gebruik maakt. De jeugdhulpvoorzieningen zijn verdeeld over (oude) domeinen. Indien een jeugdige meerdere individuele
voorzieningen heeft vanuit verschillende domeinen, dan wordt deze in ieder domein geteld. In deze diagram wordt een jeugdige met meerdere
voorzieningen binnen een domein één keer geteld op basis van unieke BSN.
Van het totaal aantal jeugdigen krijgt de grootste groep een voorziening binnen de S(pecialistische)-GGZ, namelijk 38%. Gekeken naar de diagram met
kosten, ligt het percentage bij de S-GGZ aanzienlijk lager. Deels wordt dit veroorzaakt door het werken met een generieke prijs voor de GGZ, omdat voor de
start van een traject, nog niet vast te stellen is welk product ingezet wordt. Aan de andere kant is het ook bekend dat GGZ trajecten gemiddeld minder
kostbaar zijn dan andere vormen van jeugdhulp.
Een tegenovergestelde beweging is zichtbaar bij de groep J&O (Jeugd- en Opvoedhulp). Daar ligt het percentage jeugdigen op 20%, maar het
kostenpercentage op 43%. Bij AWBZ is hetzelfde te zien. Beide domeinen kennen dure, intensieve trajecten, waardoor de kosten flink kunnen oplopen.
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Gemiddelde kosten per jeugdige per
subregio 2016

Aan de hand van de domeinen in de jeugdhulp, is per
subregio in beeld gebracht wat de gemiddelde kosten per
jeugdige zijn.

18000

De gemiddelde kosten van de B(asis)-GGZ en S(pecialistische)-GGZ
zijn voor de drie subregio's en regio Zuid-Holland Zuid nagenoeg
gelijk. Dit wordt veroorzaakt door het werken met een generieke
beschikking. Omdat voor de start van een GGZ-traject nog geen
kostenindicatie beschikbaar is, wordt er gerekend met een
generieke prijs. Dit leidt tot een gelijke gemiddelde kostprijs.

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000

Voor het domein Jeugd- & Opvoedhulp (J&O) liggen de gemiddelde
kosten per jeugdige in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hoger
dan in de andere twee subregio's.

2000
0
J&O

AWBZ

S-GGZ

B-GGZ

GI

ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN

DRECHTSTEDEN

HOEKSCHE WAARD

ZUID-HOLLAND ZUID

PGB

TOTAAL

De subregio Drechtsteden laat geen uitschieters zien, de subregio
Hoeksche Waard toont op zowel AWBZ als PGB een hogere
gemiddelde kostprijs per jeugdige. Daar tegenover is op het totaal
bij de Hoeksche Waard juist een lagere gemiddelde kostprijs te

zien, dan bij de andere twee subregio's.
Een beweging als deze kan deels worden verklaard door de wijze waarop de gemiddelde kosten per jeugdige wordt berekend, namelijk het delen van het
aantal jeugdigen door het totaal van de toegekende kosten per domein. Wanneer er minder jeugdigen zich binnen een domein bevinden, maar wel een
aantal duurdere trajecten, dan laten excessen zich sneller zien in de gemiddelde prijs. Met andere woorden, de gemiddelde kosten per jeugdige worden dan
direct hoger. De regio Drechtsteden geeft in alle domeinen een gemiddeld beeld van de gemiddelde kosten per jeugdige. Waarschijnlijk is een deel daarvan
te verklaren door het hoger aantal jeugdigen binnen deze subregio.
Bovenstaande maakt dat een vergelijking op gemeenteniveau interessante informatie kan leveren. In de bijlage treft u een vergelijking van de gemiddelde
kosten per domein op gemeenteniveau.
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Financiën

Gemiddelde kosten per cliënt
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Gemiddelde kosten 2015

Gemiddelde kosten 2016

Zoals in in het vorige hoofdstuk aangegeven, is de gemiddelde kosten per jeugdige berekend. In bovenstaande grafiek is het gemiddelde per
jeugdige in 2015 naast het gemiddelde tot en met het derde kwartaal 2016 gezet.
Het algemene beeld is dat de gemiddelde kosten in Zuid-Holland Zuid per jeugdige zijn gestegen. Daarbij wordt zichtbaar dat de gemiddelde kosten per
jeugdige bij de meeste gemeenten zijn gestegen of gelijk blijven. Bij een enkele gemeente is het gemiddelde gedaald. Opvallende dalingen zijn te zien bij de
gemeenten Giessenlanden en Korendijk. De gemiddelde kosten zijn het hoogst in de gemeente Dordrecht.
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Veiligheid

Veiligheid Zuid-Holland Zuid
VEILIG THUIS: TRIAGE/ONDERZOEKEN
BESCHERMINGSTAFEL: BESLUITEN TOT
VRIJWILLIGE HULP/DRANG

120
85
67

BESCHERMINGSTAFEL: BESLUITEN TOT
RAADSONDERZOEK

168
105
261

RAAD VD KINDERBESCHERMING:
ONDERZOEKEN

265

RAAD VD KINDERBESCHERMING: GEVRAAGDE
MAATREGELEN

169
0

totaal 2015

2211
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500

3de kwrt 2015

1000

1500

3de kwrt 2016

2000

2500

De instroom van het aantal kinderen waar ernstige
zorgen over bestaan, fluctueert per maand. Hierin is
nog geen duidelijk patroon te ontdekken. Wel zien we
over het algemeen een toename van het aantal kinderen
waar ernstige zorgen over zijn.
Veilig Thuis heeft in de eerste negen maanden van 2016
1.235 meldingen ontvangen versus 995 in de eerste negen
maanden van 2015 (toename 24%, zijnde 240 meldingen).
Bij deze meldingen waren 2.109 kinderen betrokken, versus
1.633 in dezelfde periode in 2015 (toename met 29%, zijnde
476 kinderen). Al vanaf februari 2016 ligt het aantal
meldingen en gemelde kinderen hoger dan het gemiddelde
over 2015. Dit verklaart een deel van de ontstane
wachtlijsten bij Veilig Thuis. Overigens zijn de cijfers in de
maandrapportages nog exclusief de meldingen die op de
wachtlijst voor triage stonden (26 meldingen voor 46
kinderen per 1 oktober 2016).

De Beschermingstafel heeft in de eerste negen maanden van 2016 voor 328 kinderen een routeringsbesluit genomen, tegenover 190 in dezelfde periode in
2015. Dit is een toename met 73% (138 besluiten). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de Beschermingstafel steeds beter wordt gevonden door
professionals. Het aantal routeringen naar vrijwillige hulp of preventieve jeugdbescherming is afgenomen met 21% (18 routeringsbesluiten). Het aantal
routeringen naar een raadsonderzoek met/zonder preventieve jeugdbescherming is toegenomen met 149% (156 routeringsbesluiten). Dit wijst er mogelijk
op dat meldingen aan de Beschermingstafel over het algemeen pas worden gedaan als er binnen de vrijwillige hulpverlening alles is geprobeerd.
De Raad voor de Kinderbescherming heeft in de eerste negen maanden van 2016 389 verzoeken tot onderzoek ontvangen versus 265 in dezelfde periode in
2015 (stijging met 49%, zijnde 131 verzoeken). Voor 224 kinderen is een kinderbeschermingsmaatregel verzocht aan de Rechtbank tegenover 169 in de
eerste helft van 2015 (stijging met 33%, zijnde 55 verzoeken). Overigens kampt de Raad voor de Kinderbescherming al lange tijd met een wachtlijst, waarvan
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het effect op de cijfers niet duidelijk is. Het aantal verzoeken tot het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel bedraagt 58% van het totale aantal in
de eerste negen maanden van 2016 ontvangen verzoeken tot onderzoek. In dit perspectief is het hebben van een wachtlijst een zorgwekkende situatie.
De Raad voor de Kinderbescherming spant zich in om de wachtlijsten voor het einde van 2016 op te lossen. De formatie van de Raad is hiervoor inmiddels
fors uitgebreid. Omdat onduidelijk is wat het effect is van het wegwerken van de wachtlijsten op het aantal aan de Rechtbank gevraagde
kinderbeschermingsmaatregelen, weten we niet of de toename van de op deze pagina gepresenteerde cijfers betekent dat het aantal kinderen in bedreigde
situaties is toegenomen of dat burgers en professionals steeds meer signaleren en/of de routes naar de daarvoor bestemde instanties benutten.
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