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Ambitie en doelgroep 
bovenregionaal plan
Ambitie Bovenregionaal plan:

Voor alle jeugdigen in Noord-Holland de zorg zo thuis mogelijk vormgeven. 

Deze ambitie vraagt een transformatie van het huidige zorgaanbod en behandelcultuur binnen de 

jeugdhulp en het onderwijs en vraagt dan ook een brede scope op het geheel aan jeugdhulp en, daar 

waar nodig, aanpalende velden. 

 

Doelgroep Bovenregionaal plan

Jeugdigen met een complexe zorgvraag die momenteel een verblijfs- en intensieve 

behandelbehoefte hebben. 

Willen we ook voor deze kinderen de zorg en onderwijs zo thuis mogelijk vorm geven dan zijn er 

bovenregionale afspraken nodig. Deze afspraken zijn in afstemming gebracht met de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs i.v.m. de afstemming met de onderwijsvoorzieningen en de 

gecertificeerde instellingen i.v.m. de juiste verwijzingen.



Proces

Aanbieders

SWV VO

Gemeenten

Gecertificeerde instellingen

Ontwikkelproces van het plan heeft plaatsgevonden met 4 cruciale partijen in het zorgveld. Nadrukkelijk 
hebben we bij iedere oplevering ervaringsdeskundigen gehoord

Work-shops 
Inhoud

Bestuurlijke 
afstem-ming

Continue afstemming van de pijlers vindt 
plaats in de inhoudelijke workshops & de 
bestuurlijke afstemmingsmomenten 

Gedragen plan 

Ervaringsdeskundigen
(Jeugdigen en ouders)



Leidende principes / Gewenst gedrag

1.Wij nemen (gezamenlijk) de verantwoordelijkheid voor een 

jeugdige 

2.Luisteren en aansluiten bij behoefte van de vraagsteller en 

oplossingen ontwikkelen we samen

3.Kijken vanuit verschillende leefdomeinen (een integraal plan 

voor meerdere leefdomeinen (zorg/onderwijs/vrije tijd)

4.Wij werken aan een on-onderbroken (continue) leer- en 

ontwikkellijn voor iedere jeugdige

5.Wij zorgen ervoor dat ouders en jeugdige goed wordt ondersteund 

zodat hij/zij thuis kan blijven

6.Wij plaatsen een jeugdige in een keer in een nieuw thuis waar 

hij/zij mag blijven wonen, als het thuis wonen niet langer 

mogelijk is

7.Bij crisis zijn we er in de thuissituatie en brengen we de zorg naar 

het gezin i.p.v. jeugdige zorg

8.Wij separeren niet, dus 0% en eveneens 0% dwang en drang

9.Wij werken (zorg & onderwijs) ontwikkelingsgericht

10.Wij handelen vanuit kostenbewustzijn en kiezen consequent voor 

de meest effectieve passende oplossing 

Van
1. Als we de zorg niet voldoende kunnen leveren, 

verwijzen we jeugdige of ouder naar andere 
instelling 

2. Oplossingen bedenken voor een ander
3. Van kijken vanuit 1 leefdomein naar 

problematiek met ieder een eigen plan/doel
4. Jeugdige krijgt onderwijs als hij/zij ergens is
5. Als het niet gaat, plaatsen we jeugdigen uit 

huis
6. Als we het niet kunnen bolwerken plaatsen we 

jeugdige door
7. We doen crisisopnamen als de situatie daarom 

vraagt
8. Wij separeren jeugdigen voor hun en onze 

veiligheid
9. Van risico voorkomend werken 
10. De zorg gaat altijd voor ook al maken we 

daarvoor veel kosten

Naar





Extra 
ondersteunende 

voorziening

Passende Zorg

Netwerkgesprek 
/ m.b.v. 

verklarende 
analyse

Ambulant intensieve 
begeleiding

Kortdurende 
behandeling

Pleegzorg/
gezinshuis

Kleinschalige 
woonvoorziening

Netwerkoverleg (m.b.v. verklarende analyse)
1. Voor opschaling van de zorgvraag waarbij sprake lijkt van behandeling 

i.c.m. een verblijfsvraag 
2. het gezin/jeugdige en de expertises van onderwijs en zorg 

(volwassen/jeugd) is altijd onderdeel van de perspectieven. 
3. geïnitieerd door degene die nu al rondom zorgvraag actief zijn.

Ambulante intensieve begeleiding

1. Aanwezig zijn op de plek waar de jeugdige is, outreachend 
werken ipv jeugdige verplaatsen

2. Verbinding met regulier onderwijs zodat jeugdige daar naar 
school kan.
• Ondersteuning bieden op school aan docenten
• Expertise van speciaal onderwijs in regulier onderwijs 

inzetten

Kortdurende behandeling die op ieder moment kan worden ingezet voor 
deze doelgroep en waarbij soms verblijf noodzakelijk is

Als thuis wonen echt niet gaat, dan goede plaatsing in pleegzorg / 
gezinshuis

Woonvoorzieningen (kleinschalig) voor unieke doelgroep waar wonen 
centraal staat en die nu verblijven binnen groepen van jeugdzorg Plus en 
open residentieel
4. “Specialistische” opvoeders die jeugdigen op hun niveau aanspreken 

en begeleiden
5. Individuele behandeling vindt plaats buiten wonen, scheiden van 

wonen en zorg
6. Ambulante hulp beschikbaar maken zodat woonvoorziening zorg 

volhoudt







Hoeveel kleinschalige woonvoorzieningen zijn er 
nodig?

- Er zijn 66 kleinschalige woonvoorzieningen 
nodig, voor gemiddeld 5 jeugdigen in Noord-
Holland om de verandering van open en 
gesloten groepen mogelijk te maken

- Er zijn 12 plekken nodig voor een time out 
voorziening, om te voorkomen dat jeugdigen 
buiten de regio worden geplaatst

Data: Thuis voor 
Noordje



Kop van NH
2020: 5

Alkmaar
2020: 8

West-Friesland
2020: 6

Za/Wa
2020: 8IJmond

2020: 3

ZK
2020: 4

Haarlemmermeer
2020: 4

A’dam/Amstelland
2020: 28

Noord-Holland 
2020: 66

Data: Kleinschalige woonvoorzieningen



Uitvoeringsagenda 2022

Bovenregionaal (schaal van Noord-Holland)

1. Businesscase Kleinschalig Wonen opstellen (o.a. Leegstand, Kosten per dag, 
Noodzakelijke bezetting personeel, Geografie)

2. Voorbereiding businesscase Extra beschermende en ondersteunende 
Voorziening (1-1-2023 gereed)

1. Onderbouwing  waarom 12 plaatsen in Noord-Holland nodig

2. Prikkel/incentives beschikbaarheid vs. gebruik

3. Beheer exploitatie (vorm joint venture)

3. Aanpak en vormgeving triage en plaatsing Noord-Holland op onvoorwaardelijk 
wonen, inclusief monitoring beschikbare plaatsen

4. Opzetten en vormgeven multi-disciplinair ambulante team(s) Noord-Holland

5. Verder versterken van de bovenregionale aansturing van bovenregionale 
opgaven



Uitvoeringsagenda 2022

Regionaal / Lokaal

1. Invoeren werken met Verklarende analyse

2. Versterken en verder vormgeven functies van het RET (regionaal en subregionaal)

1. Inclusief onderwijs / onderwijsconsulenten (SWV)

2. Aansluiting met de zorgverleners in de regio

3. Cliëntperspectief toevoegen

3. Vormgeven en realiseren en uitwerken Kleinschalige woonvoorzieningen

4. Inregelen passende aanpak toekomstperspectief voor jeugdigen in kleinschalige 
voorzieningen i.c.m. GI’s
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