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Ontwikkelingen Jeugdhulp



Inhoud

• Project sturing op uitgaven jeugdhulp

• Monitor sociaal domein: aantallen en ontwikkelingen in 2019

• Maatregelen 2020

– Op regionaal niveau (Eemsdelta) en gemeente Loppersum

– Link met initiatiefvoorstel ‘Ieder kind een eigen club’

• Op de agenda in 2020:

– Rijk: uitkomst onderzoek naar budgetten

– Provinciaal: voorbereiding Inkoop

– Regionaal: informatiebijeenkomst over ontwikkelingen GI en VT

– Loppersum: doorontwikkeling algemene voorzieningen

• Sport4Connect: voorbeeld van nieuwe Jeugdhulp



Project sturing op uitgaven Jeugdhulp

Doel en aanpak

• Adequate hulp bieden aan kinderen waarbij 

kansen centraal staan

• In control zijn op de jeugdhulpuitgaven

• Ontwikkelen van maatregelen

Kader: iedere jeugdige krijgt de hulp die hij/ zij 

nodig heeft



Project sturing op uitgaven Jeugdhulp

Uitkomsten

1. Een dashboard waarin alle cijfers ten aanzien 

van jeugdhulp zijn gebundeld;

2. Structurele afspraken met externe partners;

3. Kostenbewustzijn uitvoering; 

4. Een maatregelenpakket.



Monitor sociaal domein, 

ontwikkelingen (1)

Aantal jongeren met jeugdhulp in Loppersum
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Monitor sociaal domein, 

ontwikkelingen (2)



Monitor sociaal domein, 

ontwikkelingen (3)

Ingezette producten

Verschil  2018 -2019 

in %

Specifieke doelgroepen 38

Verblijf 30

Ambulant 4

Intensief ambulant 2

Jeugdbescherming 2

Dagbesteding / 

dagbehandeling -2

Logeren / Respijtzorg -26

Crisis -51

Eindtotaal 8



Maatregelen Eemsdelta

• Inzet Ondersteuner Jeugd en Gezin bij de huisarts

• Overgang 18- en 18+

• Capaciteit team Beleid/ uitvoering onderzoeken

• Kostenbewustzijn uitvoering

• Samenwerking aanbieders

• Aanscherpen afbakening Jeugdhulp
• Afstemming met onderwijs

• Kwaliteitsmedewerker voor afstemming Wlz en Zvw



Plan van aanpak Loppersum

• Inzet algemene voorzieningen; 

• Aanscherpen indicaties door intensieve 

intercollegiale consultatie;

• Inzet op medische verwijsroute;

• Verbinding NPG projecten vanuit het thema 

jeugd en leefbaarheid.



Link met initiatiefvoorstel vanuit de 

raad

Initiatiefvoorstel  Lef voor Eemsdelta ‘Ieder kind een eigen club’:

1. Start met preventieve maatregelen:

• De gezonde club

• Rookvrije generatie

• Gezonde school

• Uitbreiden activiteitenaanbod/ talentontwikkeling (in de scholen)

2. Kinderen/ jongeren consulteren, zij krijgen actief een stem

Onderzoek:

Waarom heeft niet ieder kind een eigen club?



Op de agenda in 2020 

(highlights)

• Rijk: Uitkomst onderzoek naar budgetten 
(najaar)

• Provinciaal: Advies Victor advocaten

Voorbereiding Inkoop 2022

Transformatie-agenda

• Regionaal: Informatiebijeenkomst voor de 
raden in Eemsdelta-verband over 
ontwikkelingen GI en Veilig Thuis

• Loppersum: Doorontwikkeling algemene 
voorzieningen, verbinding NPG:

Friends, Digital Art Factory



Voorbeeld algemene voorziening

Sport4connect

https://www.youtube.com/watch?v=88fD8mqd948&t=1s



Vragen?


