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Agendapunt .. 
Onderwerp Concept Eindrapportage Pilot Ondersteuning Jeugd en Gezin    
 

1. Inleiding  

In 2017 en 2018 hebben 10 gemeenten de pilot Ondersteuning Jeugd en Gezin uitgevoerd. De huisarts 
heeft een verwijsfunctie naar alle vormen voor jeugdhulp en is daarmee voor jeugdigen en hun ouders én 
voor gemeenten een belangrijke partner. Voor gemeenten is het verbeteren en/of intensiveren van de 
samenwerking met de huisarts mede van belang omdat de kosten van de jeugdhulp door de gemeenten 
wordt gefinancierd. De Taskforce sturing financiën jeugdhulp benoemt de OJG als één van de belangrijk-
ste sturingsknoppen voor gemeenten.   
 

2. Doelstelling pilots  

In opdracht van het DB werd in januari 2017 een project gestart met de opdracht om 10 pilots ondersteu-
ning jeugd en gezin bij huisartsen te realiseren, daarbij zorg te dragen voor een gemeenschappelijk toet-
singskader en voorstellen te doen voor de monitoring van de pilots. De volgende subdoelen werden ge-
formuleerd: 

1. Goede zorg dichtbij de cliënt, juiste zorg op de juiste plek; 
2. Versterken verbinding tussen huisartsen en basisteams gemeenten; 
3. Het terugdringen van het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp; 
4. Vermindering van de kosten van de specialistische jeugdhulp. 

 
De pilots hebben plaatsgevonden in de volgende gemeenten:  

- Appingedam (uitbreiding bestaande pilot); 
- Delfzijl;  
- Groningen (wijken Vinkhuizen, Hoogkerk en De Held); 
- Hoogezand en Slochteren/Harkstede (reeds lopende pilot), nu gemeente Midden Groningen;  
- Stadskanaal; 
- Veendam; 
- De Marne (Usquert) en Eemsmond (Warffum en Eenrum) 
- Westerkwartier (uitbreiding bestaande pilot).  

In totaal zijn bij al deze pilots 17 OJG-ers aangesteld. Er is afgestemd met Elann, de Groninger Huisartsen 
Coöperatie en met Jeugdhulpaanbieders die mogelijk een Ondersteuner Jeugd & Gezin zouden kunnen 
leveren. In totaal zijn ongeveer 100 huisartsen betrokken bij de pilots. 
 

3. Wat heeft het opgeleverd 

In het licht van de grote tekorten in de jeugdhulp besloot het DB in de loop van 2017 om de financiering 
van de pilots OJG vanaf 1 januari 2018 te laten plaatsvinden vanuit het vrij besteedbare budget voor lichte 
jeugdhulp en ondersteuning van elke gemeente. Gemeenten waren zelf verantwoordelijk voor de werving 
en selectie van de OJG-ers en voor het vastleggen van de contractuele afspraken met de betrokken 
jeugdhulpaanbieders. De RIGG heeft advies gegeven over de taakomschrijving en het functieprofiel van 
de OJG-er en over de hoogte van de tarieven. Daarnaast is een modelovereenkomst opgesteld waar ge-
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meenten gebruik van kunnen maken voor het vastleggen van de afspraken tussen gemeente, lokaal basis 
team en huisartsen. 
 
In totaal zijn 971 cliënten door de OJG-ers ‘gezien’. Van de 642 afgeronde cliënttrajecten is 54 % door de 
OJG-er zelf afgehandeld. De meeste trajecten konden in 1 tot 7 gesprekken worden afgerond. Het accent 
van de interventies ligt op triage en screening, consultatie huisarts, psycho-educatie, interventies bij psy-
chosociale problematiek, opvoedkundige ondersteuning en kortdurende GGz-behandelingen. Verwijzing 
vindt plaats naar de gespecialiseerde jeugdhulp, maar ook naar de basisteams. Waar de OJG langer actief 
is wordt deze door de huisarts vaker ingeschakeld om mee te denken bij crisisvragen. Overbruggingshulp 
door de OJG wordt vaker ingezet naarmate de wachtlijsten van de gespecialiseerde jeugdhulp toenemen.  
 
Naast de uren inzet OJG bij de huisarts, is geadviseerd om elke OJG-er ook een aantal uren te koppelen 
aan het lokale basisteam. Het aantal uren hiervoor varieert van 2-4 uur per week. De wijze waarop deze 
uren worden ingezet verschilt per OJG. De OJG-ers en de teamleiders zijn van mening dat de flexibele 
inzet van deze uren een randvoorwaarde is voor het verbeteren van de ketensamenwerking in de eerste 
lijn: huisarts, basisteam, onderwijs, maatschappelijk werk, GGD. Tevens biedt deze manier van samen-
werking mogelijkheid voor gezamenlijke innovatie en visie ontwikkeling van huisartsen en basisteams.

De meeste OJG-ers hebben WO of HBO+ niveau. Voor een nauwe samenwerking tussen huisarts en OJG 
en het slagen van de pilot is een ‘match’ tussen OJG en huisarts zeer belangrijk. 
 
Verder is een aantal aanbevelingen geformuleerd voor gemeenten die willen starten met een OJG. Deze 
liggen vooral in de sfeer van de afspraken over de positionering van de OJG, aansprakelijkheid, registratie, 
de doorontwikkeling van de  functie en tenslotte een advies met betrekking tot de vervolgmonitoring.  
 

4. Conclusies  

Jeugdigen en ouders krijgen met deze vorm van ondersteuning bij de huisarts dichter bij huis hulp. De OJG 
verleent ook overbruggingshulp als er wachtlijsten zijn bij de gespecialiseerde jeugdhulp. Dit is zowel voor 
de jeugdige en zijn ouders als voor de huisarts een positieve opbrengst.  
 
Wat de financiële opbrengst betreft kunnen geen harde uitspraken worden gedaan. Ondanks dat veel 
informatie verzameld is door middel van het monitoren van de pilots is het niet mogelijk om met de be-
schikbare informatie een volledige en betrouwbare businesscase te maken. Dit heeft o.a. te maken met 
het feit dat de verwijscijfers van de huisartsen van 2017 en 2018 niet vergelijkbaar zijn vanwege het niet 
invullen van de naam van de verwijzer in de gemeentelijke systemen en de nieuwe inkoop vanaf 2018. 
Om toch een inschatting te kunnen maken van de opbrengsten van de pilots OJG is een berekening ge-
maakt op basis van de aangeleverde monitoringsgegevens van de OJG-ers. Financieel gezien kunnen hier-
uit niet meer dan voorzichtige en globale aannames worden gedaan.  
 
In bijlage c van de Eindrapportage is te lezen op welke manier en op basis van welke aannames de kosten 
en opbrengsten zijn berekend. Deze berekening leidt tot de volgende uitkomsten: 

• De kosten van de inzet van de OJG komt globaal voor alle pilots gedurende de looptijd van de 
monitoring uit op ruim € 780.000,- 

• De geschatte opbrengsten komen uit op ruim € 1 miljoen euro 

• Opbrengsten die niet gekwantificeerd kunnen worden zijn de opbrengsten van het zogenaamde 
‘onderhandenwerk’ (lopende cliënttrajecten), de maatschappelijke gezondheidswinst van een op 
elkaar aansluitende keten en het effect van een kwalitatief gerichtere doorverwijzing. 
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Op basis van het kwalitatieve onderzoek en de evaluatiegesprekken kan worden geconcludeerd dat de 
inzet van de OJG leidt tot een versterking van de verbinding tussen huisarts en basisteams van gemeen-
ten. Daarmee komen de gemeenten beter in positie in de toegang tot de jeugdhulp.  
 

5. Voorgesteld besluit 

Het DB besluit:  

1. De eindrapportage Pilots Ondersteuner Jeugd en Gezin vast te stellen; 
2. En deze rapportage ter informatie te delen met gemeenten.  

 




