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1. Inleiding  

Jeugdformaat is volop in ontwikkeling. 

  

De ontwikkelrichting is bepaald in onze strategische koers. Op basis daarvan hebben wij 

plannen ontwikkeld die in onze praktijk steeds meer zichtbaar worden. Inhoudelijk gedreven 

zetten wij in op versterking van ons specialistische profiel, op maatwerk met resultaat 

voor onze cliënten. Wij sluiten aan op vragen uit de lokale samenleving en bieden passende 

oplossingen voor vragen die zich daar voordoen. Wij vernieuwen onze bestaande 

oplossingen in lijn met de beoogde transformatie van de jeugdhulp. Voorbeelden daarvan 

zijn de ontwikkeling van integrale ambulante teams met onze samenwerkingspartners, én 

het verweven van de JIM-methode met onze producten. De JIM-methode staat voor Jouw 

Ingebrachte Mentor en gaat uit van het nadrukkelijk inzetten van het eigen netwerk van de 

cliënt in de hulp. 

 

Wij zien een complexer wordende doelgroep een beroep doen op onze open jeugdhulp 

voorzieningen. Dit heeft ons aangezet om plannen te maken om bij de start van onze hulp 

nog nadrukkelijker  gestructureerde vraagbepaling te organiseren en handelingsgerichte 

diagnostiek en behandeling in te zetten als onderdeel van onze hulp. Bovendien werken 

wij integraal samen met gespecialiseerde (jeugd-)GGZ- en LVB-partners om zorgvuldig 

afgestemde hulp doelgericht te kunnen inzetten.  

 

Een van onze opgaves voor de komende tijd is het doorontwikkelen van “zo thuis mogelijke 

hulp”. In een doorgaande lijn van ambulante hulp, pleegzorg, gezinshuizen en onze 

residentiële voorzieningen streven we altijd naar zo thuis mogelijk voor elk kind, voor elke 

jongere hoe ingewikkeld ook diens problematiek. Dit doen we niet alleen. Ons programma 

“Samen sterk voor jeugdigen in gezinnen” sluit nauw aan bij het actieprogramma van de 

gemeenten in Haaglanden en omvat verschillende activiteiten gericht op het verstevigen van 

de pleegzorg en gezinshuizen. 

 

Landelijke ontwikkelingen waarbij gesloten en klinische capaciteit voor complexe jeugd is 

beperkt, zijn aanleiding om onze residentiële voorzieningen te ontwikkelen tot lokaal open 

alternatief voor jongeren die voorheen verbleven in deze gesloten en klinische 

voorzieningen. Dit vraagt om een gedegen aanpak van de inhoud en de inbedding van de 

hulp in de zorgketen en de omgeving. We hebben hierin stappen gezet en zullen deze lijn 

voort zetten in de komende periode. 

 

Doelbewust kiezen wij voor een gebiedsgerichte ordening van onze hulpverlening. Onze 

cliënten stellen ons vragen om hun leven op orde te brengen of te houden. Zij wonen op een 

plek waar hun steunsystemen, hun sociale en maatschappelijke netwerk, dichtbij zijn. Wij 

willen daarop aansluiten, in overeenstemming met de lokale structuren, met inbegrip van het 
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onderwijs en de kinderopvang. Wij doen dit door ons specialistische portfolio ook zo te 

ordenen. Het verder uitvouwen van deze gebiedsgerichte ordening is een belangrijke 

ontwikkelopgave voor de komende periode. 

 

Opkomende maatschappelijke vragen willen wij graag beantwoorden als wij meerwaarde 

kunnen realiseren en als het past bij onze strategie. Met die gedachte zijn wij enkele jaren 

geleden gestart met de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Ook 

voor de komende jaren is ons dat gegund. Dit toont aan dat wij deze meerwaarde ook waar 

maken.  

Het vraagstuk van de doorlopende hulp aan jongeren op weg naar volwassenheid zijn wij dit 

jaar aangegaan. Wij hebben voor de komende tijd in meerdere gemeenten de mogelijkheid 

om op basis van een WMO-contract jongeren ook na hun 18e verjaardag te ondersteunen bij 

hun opgroeivragen.  

Tegelijkertijd slaan wij acht op nieuwe vraagstukken, zoals de problematiek van de 

thuiszitters (jongeren die niet naar school gaan). In samenwerking met partners in het 

onderwijs en hulpverlening zien wij ons uitgedaagd om dit vraagstuk aan te pakken.  

 

Aandacht gaat ook uit naar de bedrijfsvoering gericht op het ‘toekomst-proof’ maken van 

Jeugdformaat. Wij kunnen onze zorginhoudelijke ambities alleen maar laten slagen als de 

ondersteunende diensten daarop naadloos aansluiten. Onze ondersteunende diensten 

hebben een stevige basis en zijn deskundig. De voorbije periode heeft ook geleerd dat 

processen efficiënter kunnen worden ingericht en dat onze digitale ondersteuning 

gemoderniseerd kan worden. De nadruk leggen we ook op de administratie en financiële 

aspecten van ons werk. Juist op het moment dat gemeenten ervaren dat hun budgetten voor 

de jeugd sterk onder druk staan is doelmatige administratie en financiële afhandeling van 

ons primaire werk en een goede informatiepositie voor Jeugdformaat  van groot belang. 

 

Al met al zijn het onze hulpverleners die ruimte nodig hebben om te doen wat nodig is in de 

hulp aan kinderen, jongere en hun ouders en opvoeders. Een programma ‘Ruimte en 

Richting voor professionals” is ontwikkeld om onze mensen te ondersteunen in hun 

deskundigheid en autonomie. Dat programma trekken we door in de komende tijd. 

 

Tegelijkertijd is ook de context volop in beweging. In de afgelopen periode is duidelijk 

geworden dat de gemeenten forse uitdagingen hebben om de jeugdhulp financieel te 

beheersen. Ook in de regio Haaglanden geldt dat voor vrijwel alle gemeenten.  

 

Wij zijn ons bewust van de opgave om spaarzaam om te gaan met publieke middelen. De 

afgelopen jaren hebben wij ons ook met succes ingezet om onze hulpverlening ook vanuit dit 

perspectief te transformeren en te vernieuwen door innovatie toe te passen. En dit zetten wij 

ook voort.  
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Evenwel hebben wij ook vastgesteld dat ons marktaandeel, ondanks een stijgend aantal 

cliënten dat wij helpen, is afgenomen. Wij hebben opgemerkt dat een reeks aanbieders de 

afgelopen jaren in deze regio is toegetreden en dat hiermee een ruime keuze aan aanbod is 

ontstaan. 

 

De administratieve inrichting van het proces van aanmelding tot betaling vergt niet alleen 

van ons, maar ook aandacht van de gemeenten. Ondanks de breed gedragen wens 

administratieve lasten te beperken, ervaren wij vooral de toename daarvan. Wij hebben het 

initiatief genomen om onder meer in samenwerking met de gemeente Den Haag ook dit 

proces te verbeteren. 

 

Van groot belang is de aanbesteding van de specialistische jeugdhulp in Haaglanden voor 

de periode 2020-2024. Hoewel nog onduidelijk is hoe de exacte voorwaarden zullen zijn, is 

wel duidelijk dat de gemeenten toewerken naar een opbouw op aspecten als 

trajectfinanciering met resultaatgerichte componenten.  

 

Onze zorgen gaan ook uit naar de financiële houdbaarheid van het stelsel. Als 

betrouwbare partner van de gemeenten in Haaglanden willen wij ons nadrukkelijk inspannen 

om de kosten van de jeugdhulp te beheersen. Tegelijkertijd is onze ambitie een stevig en 

passend aanbod voor de meest kwetsbaren in stand te houden en aan te laten sluiten op de 

wensen van onze cliënten en opdrachtgevers. Wij zijn al ruimschoots met de 

voorbereidingen op de aanbesteding voor de specialistische jeugdhulp begonnen. Daarin 

stellen wij ons ook op als kritische gesprekspartner van de gemeenten op aspecten van de 

aanbesteding als inhoudelijke opgaven in relatie tot bekostiging en resultaatsturing.  

 

Het komende jaar willen we in het bijzonder gebruiken voor de implementatie van onze 

plannen. Onze drijfveer is dat we kinderen, jeugdigen en gezinnen verder willen helpen en 

hen kansen willen bieden op een goede toekomt. Wij streven er naar om onze hulp altijd te 

verbeteren. Deze drijfveer is onze kracht. 

 

Wij gaan op volle kracht verder richting 2020. 

Namens het directieteam Jeugdformaat, 

 

 

Bas Timman 

Bestuurder 

Najaar 2018 
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2. Ons verhaal  

Waarom wij er zijn 

Wij vinden dat alle kinderen en jongeren het recht hebben op een veilige omgeving waarin 

zij perspectief hebben op een goede toekomst. Een toekomst waarin zij kunnen worden wie 

zij graag willen zijn: zij hebben het recht om kansrijk op te groeien en het recht op kansen om 

hun talenten te ontwikkelen. Die toekomst is voor verreweg de meeste kinderen en jongeren 

in Nederland rooskleurig. De Nederlandse jeugd behoort tot de gelukkigste en meest 

kansrijke jeugd ter wereld. 

 

Toch is er een omvangrijke groep kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. 

Voor hen is die veilige omgeving en een kansrijk perspectief soms ver weg. 

 

Wij zijn er voor die kinderen, jongeren en gezinnen die het op eigen kracht niet meer redden. 

Voor kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met complexe, vaak 

meervoudige gedrags-, opvoed- en/of opgroeiproblematiek. Een groep waar de maatschappij 

soms maar moeilijk een antwoord of oplossing voor heeft. Als dat antwoord er niet is, dan 

helpen wij om weer perspectief te vinden. Wij bieden hulp die past. Altijd maatwerk, altijd 

resultaatgericht. Met elkaar werken wij aan een toekomst met een beter perspectief voor 

het kind, de jongere en hun ouders. Een toekomst waarin zij op eigen kracht, met steun uit 

hun eigen omgeving verder kunnen. Dat is waarom wij bestaan. 

 

Hoe wij onze hulp bieden 

Bij alles dat wij doen laten wij ons leiden door een aantal principes:  

 De bedoeling is leidend: In alles wat wij doen staat het belang van kinderen, jongeren en 

gezinnen centraal. 

 De menselijke maat als uitgangspunt: Wij geven vertrouwen aan kinderen, jongeren, hun 

ouders, aan de betrokkenen om het gezin heen en aan onze medewerkers.  

 Doen wat nodig en passend is: Wij leveren specialistisch maatwerk. We luisteren, kijken naar 

kansen en gaan continu het gesprek aan. Met onze cliënten, met gemeenten, onze partners, met 

jeugdteams en met onze eigen mensen. Zij geven ons de noodzakelijke ingrediënten om onze 

hulp efficiënter en beter te maken, zodat we kunnen doen wat nodig is. 

 Eigenaarschap en ondernemerschap: Wij durven buiten de bestaande kaders te denken, we 

durven te vernieuwen en te innoveren. Bij urgente (maatschappelijke) vragen handelen we direct 

en snel. We zijn proactief in het vinden en bedenken van antwoorden en oplossingen en nemen 

het eigenaarschap voor de uitwerking. Wij stellen duidelijke doelen en blijven evalueren om te 

verbeteren en te vernieuwen. 

 Samenwerking: We werken intensief samen met een ieder die kan bijdragen om het kind, de 

jongere en het gezin verder te helpen. Wij maken duidelijke afspraken over wie welke 

verantwoordelijkheid heeft. We zijn eerlijk, spreken elkaar en anderen aan op zijn of haar 

verantwoordelijkheid en zijn aanspreekbaar op resultaat. We brengen anderen in beweging en 

stimuleren daarmee de eigen kracht van kinderen, jongeren en gezinnen. Samen creëren wij een 

veilige omgeving om te leren, te ontwikkelen en te groeien. 
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Wat wij gaan doen  

  

Onze (maatschappelijke) opgave:  

Wij willen kinderen, jongeren en hun ouders voor wie opgroeien en opvoeden een complexe 

opgave is, kansen bieden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en volop kunnen meedoen. 

 

Wat wij doen is kostbaar.  

Kostbaar voor onze cliënten, omdat het gaat over hun kwetsbaarheden en kansen.  

Kostbaar voor de samenleving, omdat jeugdhulp als geheel veel vergt van schaarse publieke 

middelen.  

Hulp kan en moet slimmer. Zowel in de manier waarop we de hulp organiseren en 

aanbieden, als hoe we onze hulp registreren, monitoren en verantwoorden. Wij realiseren 

ons dat wat wij doen zorgvuldig, effectief en efficiënt dient te gebeuren. 

 

Daarom werken wij met zo’n 900 medewerkers en 1.100 pleeggezinnen en vrijwilligers 

dagelijks intensief aan een beter toekomstperspectief van onze cliënten op een manier die 

overeenstemt bij de transformatiedoelen van het jeugdstelsel1. 

 

Als specialist zijn wij actief in de wijken en buurten, bij de kinderen, de jongeren en de 

gezinnen thuis. We zijn actief in verschillende jeugdteams, op de scholen, op de 

kinderopvang en peuterspeelzalen. Wij zijn lokaal aangesloten en zien daarin essentiële 

kansen om zo vroeg mogelijk een directe bijdrage te leveren aan het ontwikkelperspectief 

van een kind en het gezin. Wij willen er snel bij zijn voordat problemen escaleren. We 

benutten en stimuleren altijd de eigen kracht van het kind en het gezin (transformatiedoel 

1). Dit geeft ons met elkaar mogelijkheid te normaliseren en het opvoedkundig klimaat te 

versterken (transformatiedoel 2). Op deze manier bieden wij resultaatgericht maatwerk en 

gaan wij de inzet van zwaardere zorg voorkomen en verminderen (transformatiedoel 3). Dat 

doen wij nooit alleen. Wij hebben samenwerkingsvormen ontwikkeld met een diversiteit aan 

partners en geven samen vorm en inhoud aan de ontwikkeling van integrale hulp 

(transformatiedoel 4). Dat is alleen mogelijk als wij meer autonomie geven aan onze 

professionals om het belangrijke werk dat zij uitvoeren in te kleuren (transformatiedoel 5). 

 

Aansluiten, aanpassen en wendbaarheid: De context waarin wij actief zijn verandert continu. 

De transformatie is enkele jaren geleden ingezet, maar zeker nog niet afgerond. We doen 

wat nodig is, maar willen meer. Ons maatschappelijk ondernemerschap wordt uitgedaagd. 

Transformeren kost tijd en investeringen. Tegelijkertijd geven gemeenten in toenemende 

mate lokaal invulling en inhoud aan het jeugdbeleid. Dat noopt ons steeds nadrukkelijker 

aan te sluiten op wat lokaal van belang is.  

                                           

 
1   Ten behoeve van de transformatie van het Jeugdstelsel zijn door het Rijk 5 transformatiedoelen geformuleerd 
die zijn verankerd in de Jeugdwet. 
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Ons werk is en blijft maatwerk. Voor onze cliënten, maar ook voor onze opdrachtgevers. 

Deze veranderingen zijn voor ons niet nieuw. Wij hebben aangetoond veranderingen goed 

op te kunnen vangen. Wat wij opmerken is de enorme snelheid en diversiteit van de 

verandering. Wij willen proactief aansluiten bij wensen en vragen van gemeenten. Deze 

doen dagelijks een beroep op ons aanpassingsvermogen. Onze richting is duidelijk en wij 

zijn wendbaar om bij te sturen als dat nodig is. 

 

Onze aanpak: Wij geloven dat hulp slimmer georganiseerd kan worden. Wij vallen terug op 

ons vermogen om aan te sluiten, aan te passen en verandering en vernieuwing mogelijk te 

maken. Vernieuwen, verbeteren en leren zijn namelijk onderdeel van ons DNA. Wij zijn ons 

zeer bewust van deze continue, maatschappelijke veranderopgave. Om deze veranderingen 

te adapteren passen wij onze hulp en onze bedrijfsvoering voortdurend aan en 

implementeren wij vernieuwingen. Onze ambitie is de hulp beter, efficiënter, effectiever en 

duurzamer te maken.  
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3. Onze positionering  

Specialist in integraal maatwerk voor complexe opvoedvragen 

Wij zijn er voor díe kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met ingewikkelde, 

vaak meervoudige gedrags-, opvoed- en/of opgroeiproblematiek. Wij gaan verder als de hulp 

van anderen ophoudt. Onze expertise is die kinderen, jongeren en ouders met de meest 

complexe opvoedvragen verder te helpen. Onze hulp is integraal maatwerk. 

Jeugdformaat is hoofdzakelijk een specialist op het gebied van jeugd- en opvoedhulp en 

basis GGZ in de regio Haaglanden. 

 

Altijd “zo thuis mogelijk” 

Onze ambitie is dat ieder kind, elke jongere zo thuis mogelijk kan 

wonen en opgroeien. Op een plek waar je je thuis voelt, bij voorkeur 

bij je eigen ouders thuis. We zetten alles in wat nodig is om 

uithuisplaatsing te voorkomen. Onze hulp is resultaatgericht en 

eenvoudig waar mogelijk, onconventioneel waar nodig. Daartoe 

onderzoeken wij samen met het kind, de jongere, hun ouders en het 

netwerk hoe zij zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.  

 

Als een uithuisplaatsing toch nodig is, dan bereiden we deze in samenwerking met het kind, 

de jongere, ouders en aanmelder goed voor. Dat doen we zodanig dat het kind, de jongere 

en diens ouders en opvoeders (pleegouders en gezinshuisouders) weten wat zij van ons 

kunnen verwachten.  

 

Bij de start van de hulp  zetten we in op het verkrijgen van een compleet beeld, middels een 

goede screening en – indien nodig- de inzet van diagnostiek. Wat is er nodig, zodat hulp aan 

het kind, de jongere en diens ouders op maat geboden kan worden en leidt tot de beoogde 

resultaten. Tegelijkertijd zorgen we dat de ondersteuning aan de (tijdelijke) opvoeders op 

maat ingezet wordt, zodat zij zich sterk en bekwaam voelen in wat er nodig is voor de 

opvang en opvoeding van deze kinderen en jongeren. Om passende zorg te bieden werken 

we samen met partners uit de specialistische, maatschappelijke zorg en lokale partners. 

 

Waar mogelijk gaat een kind of jongere terug naar huis en we richten ons er op dat 

jongeren een soepele overgang maken naar volwassenheid. Wij zien dat wij ook 

meerwaarde kunnen bieden door jongeren die na hun 18e verjaardag nog hulpvragen 

hebben te ondersteunen met onze hulp richting volwassenheid. Doordat we WMO-

contracten hebben gesloten met verschillende gemeenten kunnen we continuïteit van zorg  

bieden na de 18e verjaardag. 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwpsW2ksPeAhUNEVAKHaodAXkQjRx6BAgBEAU&url=https://fr-fr.facebook.com/wordpleegouder/&psig=AOvVaw2JljjWbmMVq9uoTQpcLgTU&ust=1541709698018771
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Maatschappelijke vragen en onze meerwaarde 

Wij reageren op opkomende maatschappelijke vraagstukken waarop nog onvoldoende 

antwoorden bestaan. Wanneer wij meerwaarde kunnen bieden, leveren wij onze bijdrage. 

Eerder besloten wij daarom opvang te organiseren voor alleenstaande minderjarige 

vreemdelingen (AMV’s) en gaven daaraan onze eigen invulling.  

 

Wij zijn ondernemend en beschikken over een compleet specialistisch portfolio op het 

gebied van ambulante hulp, daghulp, pleegzorg, gezinshuizen en verblijf op onze 

logeerhuizen. Wij sluiten met ons ambulante aanbod aan bij de lokale jeugd- en wijkteams. 

Wij zien belangrijke meerwaarde in de vorming van integrale specialistische ambulante 

teams met onze partners GGZ-Delfland, Ipse de Bruggen en De Jutters-Lucertis. 

Tegelijkertijd bieden we onze diensten aan in en om het onderwijs en kinderopvang via 

Schoolformaat, ons aanbod Onderwijs-Jeugdhulp en door middel van ons daghulpaanbod. 

Op die manier versterken we ook het zorglandschap in Haaglanden. 

 

Onze focus ligt op de specialistische hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen uit de regio 

Haaglanden. We opereren buiten de regio wanneer wij inhoudelijke meerwaarde kunnen 

bieden passend bij onze maatschappelijke opdracht en onze expertise.  
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4. Wat we willen bereiken in 2019 

Dit willen we bereiken: 

 

▪ Maatwerk bieden gebruikmakend van de inzet van aanwezige krachten van de cliënt en 

diens netwerk; 

▪ Onze resultaatgerichte hulptrajecten starten met een gestructureerde vraagbepaling; 

▪ Dat wij de hulpvragen van onze cliënten: de kinderen, jongeren en hun ouders integraal 

beantwoorden en daarin samenwerken met partners uit onder andere de Jeugd- en 

Volwassenen GGZ, zorg voor lichtverstandelijk beperkten, de verslavingszorg, het 

onderwijs en de kinderopvang. 

▪ Lokaal georganiseerd zijn en aansluiten bij de vragen en structuren van de gemeente. 

Ons streven is lokaal maatwerk voor opkomende maatschappelijke vraagstukken in een 

vorm en werkwijze die daarbij past. 

Wij stellen leren en verbeteren centraal. We sturen op het resultaat van onze hulp  en 

geven rekenschap van onze inzet. Voor de toekomst zal het resultaat van de hulp aan 

belang winnen als onderdeel van de nieuwe trajectbekostiging binnen de aanbesteding van 

de specialistische hulp in Haaglanden voor 2020 – 2024. 

 

Onze ambitie is ruimte te creëren voor professionals te creëren om  te doen wat nodig is 

(ondernemerschap en eigenaarschap)  en  hun professionele verantwoordelijkheid vorm te 

geven, zodat zij efficiënt en resultaatgericht hun werk kunnen doen. 

Om de realisatie van onze ambities  samenhangend vorm te geven hebben we een aantal 

programma’s ingericht. 

 


