
 

Pagina 1 van 2 
 

 
Informatiebrief aan de Raad 

 
Zaaknummer: Z/22/063777 
Documentnummer: 292335 
Datum: dinsdag 22 maart 2022    verzonden: 23 maart 2022 
Onderwerp: Evaluatie pilot praktijkondersteuner jeugd 

Bijlage(n): 1. Evaluatierapport pilot praktijkondersteuner GGZ-jeugd bij de 
huisartsen in Wassenaar 

 
 
Geachte Raad, 

 

Hierbij informeren wij u over de inzet van de praktijkondersteuner GGZ-jeugd bij de huisartsen in 

Wassenaar (verder: poh jeugd). De inzet is zeer positief gebleken voor alle partijen: 

- Voor de jeugdigen die niet doorverwezen hoefden te worden en hulp dichtbij huis kregen; 

- Voor de huisartsen die gebruik konden maken van de expertise van de poh jeugd; 

- Voor de gemeente vanwege de kosten die met de poh jeugd bespaard zijn.  

 

De verschillende betrokken partijen, te weten de huisartsen, Indigo Haaglanden, de poh’s jeugd en 

de gemeente ervaren de samenwerking als zeer prettig. De manier waarop er met elkaar 

samengewerkt wordt en het wederzijdse vertrouwen dat er is, vormen een goede basis voor het 

slagen van de pilot en de voortzetting van de inzet van de poh jeugd bij de huisartsen in 

Wassenaar.  

 

Met de verdubbeling van de inzet van de poh jeugd naar 40 uur per week willen wij jaarlijks  

€ 80.000,- aan kosten voor jeugdhulp besparen1. Dit resultaat hebben we in het eerste jaar van de 

pilot al ruimschoots behaald met een besparing van € 221.000,-. Bovendien was er in de eerste 

zeven maanden nog sprake van 20 uur per week inzet poh jeugd.  

 

 

Tabel: Toelichting kostenbesparing jeugdhulp door inzet poh jeugd  

Kostenbesparing poh jeugd  

Over de periode: 1 okt 2020 t/m 31 sept 2021 

Baten/lasten  

(in euro’s, afgerond) 

  

Gemiddelde kosten traject tweedelijns jeugd GGZ: 3.664 

Totaal aantal afgeronde cases 152 

- Waarvan afgerond zonder verwijzing: 90 

- Waarvan verwezen naar het lokale jeugdteam (CJG)              10 

- Waarvan verwezen naar tweedelijns jeugd GGZ                          52 

Vermindering kosten tweedelijns jeugd GGZ 330.000 

Kosten inzet poh jeugd:         -/-            109.000 

  

Besparing kosten jeugdhulp: 221.000 

 

Minimaal resultaat maatregel poh jeugd per jaar  

(besluit kostenbesparende maatregelen 1 april 2021) 

 

80.000 

Extra gerealiseerde besparing 141.000 

 
1 Zie Raadsbesluit kostenbesparende maatregelen jeugd d.d. 1 april 2021 (Z/21/50807/231370/3) 
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Op basis van de bevindingen en de resultaten van de pilot willen wij de poh jeugd structureel 

inbedden in het lokale veld. Hierom verlengen wij de lopende samenwerkingsovereenkomst met de 

huisartsen en Indigo Haaglanden, zodat we de huidige vorm van samenwerking de komende 

periode behouden.  

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de resultaten verwijzen wij u graag naar het 

evaluatierapport in de bijlage. Het totale overzicht van de stand van zaken kostenbesparende 

maatregelen jeugd treft u bij de volgende P&C cyclus, te weten met de jaarrekening en 

voorjaarsnota. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 

 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
 


