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Raadsinformatiememo bovenregionaal plan gespecialiseerde jeugdhulp 'Een thuis
voor Noordje'

Geachte Raadsleden,
Namens de vier portefeuillehouders Jeugd van de regio Kop van NH willen we u graag informeren over
de voortgang van het bovenregionaal plan gespecialiseerde jeugdhulp ‘Een thuis voor Noordje’.
In april 2020 heeft het college besloten om samen met 8 jeugdhulpregio’s, het onderwijs,
zorgaanbieders en sinds recentelijk ook de gecertificeerde instellingen te werken aan een
bovenregionaal plan voor jongeren met een complexe zorgvraag die een intensieve verblijfs- en
behandelbehoefte hebben. Sinds die tijd is door alle partijen gewerkt aan gezamenlijke
uitgangspunten en een actieplan om deze zorgbehoefte in kaart te brengen en daaraan een
concrete uitwerking te koppelen. Op 11 mei jl. heeft het college ingestemd met een
vervolgbestuursopdracht om deze samenwerking voort te zetten.
Veranderopgave Bovenregionaal Plan1
Met elkaar is geconstateerd dat als we de transformatie ook willen laten slagen voor jongeren en
gezinnen met een zeer complexe hulpvraag, bovenregionale samenwerking over schotten en regio’s
heen noodzakelijk is. Dit vraagt enerzijds om gedragsverandering bij alle betrokken partijen in de
jeugdzorg (en op alle niveaus) en anderzijds om systemen die deze samenwerking faciliteren. Dit
betekent dat een jongere zo thuis als mogelijk kan opgroeien en als er hulp nodig is deze zoveel als
mogelijk ambulant wordt vormgegeven. Regio’s kunnen deze lessen faciliteren met hun contractering
en het landelijk beleid dient hieraan bij te dragen. Gemeenten gaan hier in hun contracten steeds
meer vanuit.
Dit bovenregionale plan gaat over een kleine groep jongeren met een complexe en meervoudige
hulpvraag. Binnen de eigen regio gaat het om een beperkt aantal waarvoor het lastig is om binnen de
eigen regio goede hulp te organiseren. De bovenregionale samenwerking is hierin dan ook essentieel.
Op dit moment zien we kinderen met een complexe zorg en intensieve verblijfsvraag waarbij passend
aanbod ontbreekt (kleinschaligheid met intensieve begeleiding). Deze jongeren gaan vaak van plek
naar plek, komen onterecht in de geslotenheid terecht en de tijdelijke oplossing die geboden wordt, is
vaak niet de meest passende. Het doel van ‘Een thuis voor Noordje’ is het voorkomen van het ‘leuren’
met deze jongeren en te komen tot passende hulp. Dit ‘leuren’ komt helaas nu nog regelmatig voor.
Bestuursopdracht 2021
Op basis van de bestuursopdracht en om aan te sluiten bij de veranderopgave bovenregionaal wordt
de aankomende periode verder gewerkt aan het doorontwikkelen van:
A. Bovenregionaal aanbod van JeugdzorgPlus in de genoemde 8 jeugdzorgregio’s
Hierbij staan twee ambities centraal: het aantal jeugdigen in JeugdzorgPlus en aantal plaatsingen
buiten de provincie beiden terug te brengen naar nul. Met elkaar wordt onderzocht wat nodig is om
instroom te voorkomen, uitstroom te bevorderen en passende vervolghulp te bieden.
B.

1

Bovenregionaal aanbod van niet gesloten jeugdhulp met verblijf in de genoemde 8
jeugdzorgregio’s

Oude titel is het Masterplan.

Het opzetten van een goede data-analyse: om welke hulpvragen gaat het en welke ondersteuning is
gewenst? Daarna wordt het benodigde bovenregionale zorgaanbod verder uitgewerkt. Besluitvorming
vindt altijd plaats in de regio’s.
Uitvoering van het programma en de communicatie daarover.
Het programma “Een thuis voor Noordje” wordt uitgevoerd binnen een opgestelde
programmastructuur. De bestuursopdracht waarin deze is beschreven hebben wij als college
vastgesteld. Binnen het programma zal u als raad periodiek geïnformeerd worden over de voortgang
van de uitvoering van dit programma.
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