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Onderwerp Specialistische jeugdhulp 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Gemeenten zorgen dat passende jeugdhulp beschikbaar is voor kinderen en jongeren. Soms is 

bovenregionale samenwerking nodig om passende hulp te kunnen bieden aan gezinnen en jeugdigen met 

zeer complexe (of weinig voorkomende) hulpvragen. Daarom hebben de colleges van burgemeester en 

wethouders van de samenwerkende gemeenten in de  regio Gooi en Vechtstreek besloten de aansluiting 

bij bovenregionale ontwikkelingen in Noord Holland te verstevigen. In deze brief informeer ik u over de 

samenwerking met het Bovenregionaal Expertisenetwerk Noord Holland en Een Thuis voor Noordje.  

 

Bovenregionaal Expertise Netwerk Noord Holland (BEN-NH) 

Landelijk zijn 8 bovenregionale expertisecentra ingericht. Deze centra helpen lokale en regionale 

professionals bij het organiseren van hulp of geven advies als reguliere hulp niet het gewenste effect lijkt 

te hebben. Ook bundelen zij kennis vanuit verschillende domeinen zodat er meer aandacht is voor 

vakmanschap.  

 

Een Thuis voor Noordje 

Uw gemeenteraad zet in op transformatie van verblijf in een instelling naar ‘zo thuis mogelijk wonen’.  De 

colleges van burgemeester en wethouders in de Regio Gooi en Vechtstreek werken al een aantal jaar 

samen met onze ketenpartners in de jeugdhulp om zo thuis mogelijk opgroeien te realiseren. Wij doen dit 

aan de hand van de uitvoeringsagenda ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’.  

 

De jeugdhulpregio’s in BEN-NH hebben gezamenlijk met aanbieders, samenwerkingsverbanden 

Voortgezet Onderwijs en ervaringsdeskundigen in Noord-Holland de afgelopen periode ook gewerkt aan 

een bovenregionaal plan voor specialistische jeugdhulp en verblijf: ‘Een Thuis voor Noordje’. De 

doelstelling is dat alle jeugdigen die uit Noord-Holland komen ook in Noord-Holland geholpen en 

geplaatst kunnen worden. Zie voor meer informatie het plan in de bijlage. 

 

Het betreft een bovenregionaal plan om de zorg voor jeugdigen met een verblijfs- en intensieve 

behandelbehoefte zo thuis mogelijk vorm te geven. De ambitie is het transformeren van de Jeugdzorg 

Plus
1
 en het bieden van passende hulp aan jeugdigen met een behandelvraag in combinatie met een 

                                                           
1
 Jeugdzorg Plus is een vorm van gesloten jeugdhulp voor kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van 

hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.  Jeugdzorg Plus kan alleen ingezet worden 

met een machtiging van de kinderrechter .  

https://www.regiogv.nl/privacyverklaring/
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2021/08/Zo-thuis-mogelijk-opgroeien.pdf
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langdurige woonvraag.  

Door aan te sluiten op Een Thuis voor Noordje kunnen we gebruik maken van bovenregionale expertise en 

financiering. 

 

Uitvoeringsplan Een Thuis voor Noordje is in ontwikkeling 

De Regio Gooi en Vechtstreek is inmiddels aangesloten bij Een Thuis voor Noordje. Het plan beschrijft 

welke ontwikkeling de komende jaren in gang gezet wordt. Het gaat over het wat.  

Het hoe volgt in het uitvoeringsplan. De Regio Gooi en Vechtstreek is betrokken bij en heeft invloed op de 

inhoud en samenstelling van het uitvoeringsplan. De thema’s zijn: 

 

1. Businesscase Kleinschalig Wonen opstellen waar jeugdigen onvoorwaardelijk kunnen blijven 

wonen.  

2. Voorbereiding businesscase Extra beschermende en ondersteunende Voorziening voor jeugdigen 

die toch een vorm van beslotenheid nodig hebben.  

3. Trainingen aan professionals t.b.v. het maken van een verklarende analyse voordat er belangrijke 

beslissingen (zoals een uithuisplaatsing) genomen worden. 

4. Inrichten van ambulante intensieve begeleiding om expertise toe te voegen aan leefgroepen, 

gezinshuizen of kleinschalige woonvormen vanuit bovenregionaal team. Dit voorkomt dat 

kinderen doorgeplaatst worden. 

 

Aansluiting Een Thuis voor Noordje op ontwikkelingen in Gooi en Vechtstreek 

De transformatie in de specialistische hulp kan alleen slagen als deze aansluit op de wijze waarop in de 

afzonderlijke regio’s de beweging naar zo thuis mogelijk wordt vormgegeven. De ambities, 

uitgangspunten en leidende principes van Een Thuis voor Noordje passen heel goed bij de 

uitvoeringsagenda verblijf van de Regio Gooi en Vechtstreek. Extra aandacht is nog nodig voor de 

aansluiting met het onderwijs. 

 

Kanttekening 

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft Jeugdzorg Plus ingekocht bij Plurijn i.s.m. Midden Nederland.  

Dit contract loopt af wanneer de voorziening verhuist naar Maarsbergen. Het moment van de verhuizing 

is nog niet bekend. T.z.t. geeft ons dat de mogelijkheid aansluiting te zoeken bij voorzieningen in Noord 

Holland. Uiteraard wordt daarvoor, als dit gaat spelen, een gedegen plan van aanpak gemaakt waarin 

zorgcontinuïteit gegarandeerd wordt. 

 

Financiën 

Er zijn geen kosten verbonden aan aansluiting bij BEN-NH of aan aansluiting bij ‘Een Thuis voor Noordje’. 

Het kabinet heeft vanaf 2021 jaarlijks 26 miljoen euro beschikbaar voor de bovenregionale 

expertisecentra middels een SPUK (Specifieke Uitkering). Voor Noord Holland gaat het om ruim 3 miljoen 

euro dat wordt ingezet om zorg te dragen voor een lerend stelsel of om een financiële impuls te geven om 

voor de meest complexe hulpvragen tot een passend (maatwerk-) aanbod te komen. BEN-NH draagt ook 

financieel bij aan de ontwikkelingen in ‘Een Thuis voor Noordje’. Aansluiting levert ons dus vooralsnog 

middelen op omdat we gebruik kunnen maken van financiering vanuit het BEN-NH. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
<naam wethouder> 
 
Bijlage: Definitief plan Een Thuis voor Noordje 


