
Bijlage 2: Resultaten Transformatiefonds Haaglanden op hoofdlijnen 

 

I. Transformatiefonds 

 

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, zijn VNG en het Rijk in 2018 

het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd gestart en is voor dat doel een Transformatiefonds 

ingericht, waarvoor alle jeugdhulpregio’s in aanmerking kwamen. Het doel van dit Actieprogramma 

en het fonds is om binnen de transformatiedoelen die in de Jeugdwet staan, met zes actielijnen extra 

te investeren “om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar 

steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp 

ontvangen.”  

 

In 2018 is in verband met de in te dienen aanvraag in Haaglanden geïnventariseerd wat er op dat 

moment in de regio al gebeurde ten aanzien van de actielijnen in voornoemd Actieprogramma. Op 

basis daarvan is gekozen om de middelen van het Transformatiefonds in te zetten op twee prioritaire 

actielijnen: Actielijn 2: ‘Kinderen groeien zo thuis mogelijk op’ en Actielijn 6: ‘Investeren 

vakbekwaamheid’ en daarnaast voor het borgen van continuïteit van het lopende traject rond 

jeugdbescherming en lokale teams (‘Beter Samenspel’). Een landelijke voorwaarde was om 

ontwikkelde kennis toegankelijk te maken ten behoeve van kennisdeling. 

 

Voor de Regio Haaglanden omvatte de impuls 2,4 mln. per jaar over de periode 2018-2020. Hiervan is 

1/3e  besteed op lokaal niveau en 2/3e  via regionale projecten. Omdat de middelen in december 

2018 beschikbaar kwamen vond de feitelijke uitvoering plaats in de periode 2019-2021.  

Met bijgaande notitie doen wij verslag van de in Haaglanden uitgevoerde activiteiten en bestede 

middelen. Het resterende saldo van € 237.700 is toegevoegd aan de regionale begroting voor de 

programmasamenwerking (Uitvoeringsplan Regiovisie 2022). 

 

 

Wat heeft de inzet vanuit het Transformatiefonds in grote lijnen opgeleverd? 

 

1. Zo thuis mogelijk opgroeien 

 

• Integrale teams voor de hulp aan jongeren en gezinnen met complexe zorgvragen.  

- Rond integrale jeugdhulp (o.a. project Beter Thuis) zijn onderzoeken gefinancierd, o.a.  

doelgroepbeschrijving en werkproces. Integrale teams hebben bij bepaalde problematiek 

meerwaarde; reden waarom deze vorm van jeugdhulp per 2021 is toegevoegd aan het 

regionale jeugdhulpaanbod. Gedurende heel 2022 vindt nog met cofinanciering vanuit het 

Transformatiefonds onderzoek plaats naar de mate van afname van problematiek bij 

gezinnen die dit integrale aanbod ontvangen. Dit onderzoek is vooral gericht op factoren die 

de aanpak van de gezinnen met vaak complexe problematiek kunnen verbeteren. De 

rapportage wordt begin 2023 verwacht. 

- De betrokkenheid van met name volwassenen-GGZ bij zorgvraaganalyse van jeugdigen  

versterkt naar verwachting de kwaliteit van de analyse en leidt dit tot gerichtere inzet van 

hulp en zorg. Om dit te onderzoeken is vanuit het Transformatiefonds inzet van expertise 

volwassenen-GGZ bekostigd. Omdat het onderzoek naar de effectiviteit daarvan nog niet is 



afgerond, wordt deze inzet van deze expertise bij de inzet van jeugdbescherming in 2022 

vanuit het jeugdhulpbudget bekostigd. Mede op basis van dit onderzoek en verdere 

praktijkervaring nemen wij in de loop van 2022 een besluit over eventuele continuering en 

toekomstige wijze van financiering (bijvoorbeeld in het kader van het Toekomstscenario kind- 

en gezinsbescherming). 

 

• Twee kleinschalige woonvoorzieningen voor jeugdigen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 

problematiek 

Dit zijn voorzieningen binnen de regio voor jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen, maar 

waarvoor regulier residentieel aanbod niet (meer) passend is.  

Het realiseren van kleinschalige jeugdhulpvoorzieningen is een complex proces waarvoor voldoende 

tijd moet worden genomen. De verdere doorontwikkeling heeft een plek gekregen in het 

Uitvoeringsplan Regiovisie 2022. 

 

• Een aanpak voor lang wachten voor een residentiele voorziening  

Met dit project (Zorglogistiek) is al voorafgaand aan het Transformatiefonds gestart en had tot doel 

meer sturing te krijgen op de in-, door- en uitstroom in residentiele voorzieningen. Een van de lessen 

uit het project is dat een aanpak van wachtlijsten vooral meerwaarde heeft als deze een 

escalatiemogelijkheid heeft bij schadelijk wachten. Op basis van de ervaringen wordt de aanpak 

doorontwikkeld en verbreed met ambulante zorg. 

 

Omdat onderzoek naar de effectiviteit van Zorglogistiek nog niet is afgerond, is continuïteit van dit 

project in 2022 vanuit het reguliere jeugdhulpbudget bekostigd. Mede op basis van dit onderzoek en 

verdere praktijkervaring nemen wij in de loop van 2022 een besluit over eventuele continuering en 

toekomstige wijze van financiering. 

 

2. Continuïteit voor Beter Samenspel 

De samenwerking tussen het lokaal team en de jeugdbescherming versterkt door de gezamenlijke 

zorgvraaganalyse de aanpak van de complexe problemen van sommige gezinnen en draagt bij aan de 

voorbereiding van de implementatie van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, zo blijkt 

uit het project. Het project loopt daardoor ook de komende jaren door. In het Uitvoeringsplan 2022 

zijn de kosten voor regionale projectleiding en projectkosten opgenomen. Implementatie is een 

lokale verantwoordelijkheid. 

 

3. Investeren op vakbekwaamheid 

 

• Voor het meten van clientervaring is een methodiek ontwikkeld, waarbij studenten Social work van 

de Haagse Hogeschool jaarlijks kwalitatief onderzoek (interviews) uitvoeren. Doorontwikkeling is 

opgenomen in het Uitvoeringsplan 2022. 

 

• Er is een platform voor professionals in Haaglanden gestart (Platform Jeugdhulpprofessionals 

Haaglanden) en er is inmiddels twee maal een Professionalservaringsonderzoek uitgevoerd. Het 

platform wordt de komende jaren vanuit het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden doorontwikkeld. 

 



• Er is een minor ontwikkeld voor studenten social work en pedagogiek van de Haagse Hogeschool, 

gericht op zorg coördinatie in het publieke domein. Deze minor maakt nu standaard onderdeel uit 

van het curriculum. 

 

• Door de koppeling van leernetwerken aan stages (samen werken, samen leren) is met het oog op 

een duurzame ontwikkeling van het curriculum een sterkere verbinding gelegd tussen de hogeschool 

als opleider en de zorgaanbieders. Dit bevindt zich nog in een ontwikkelfase die in elk geval in 2022 

doorloopt. 

 

Tot de doelstellingen van het Transformatiefonds behoort ook het kennis delen. In verband daarmee 

zijn met middelen van het Transformatiefonds verschillende onderzoeken gefinancierd en 

activiteiten voor kennisdeling georganiseerd. De onderzoeken worden gepubliceerd op de website 

van de regionale samenwerking en het Kennisnetwerk jeugdhulp in transformatie 

(www.kennisnetwerkjeugdhaaglanden). De opgedane kennis wordt in veel gevallen door 

jeugdhulpaanbieders en gemeenten gebruikt als input bij doorontwikkeling of na- en bijscholing van 

professionals. 

 

Samengevat: 

• Een belangrijk deel van de met de middelen uit het Transformatiefonds uitgevoerde 

projecten passen in de in 2021 vastgestelde Regiovisie en zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan 

Regiovisie 2022, waaronder cliëntervaringsonderzoek, professionalsplatform en bijvoorbeeld de 

regionale oudersraad. 

• Voor twee projecten zijn in de loop van 2022 besluiten nodig over eventuele continuering en 

toekomstige wijze van financiering: inzet volwassenen-GGZ en Zorglogistiek. 

 


