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Onderwerp: Evaluatie pilot Ondersteuner Jeugd en Gezin 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 
In 2017 is door het Dagelijks Bestuur van de RIGG besloten te starten met de inzet Ondersteuners 

Jeugd en Gezin (OJG) bij de huisartsen om de kwaliteit van de toegang Jeugdhulp te versterken. De 

verwachting was dat daarmee minder doorverwijzingen plaats zouden vinden.  

In de afgelopen periode is provinciebreed ervaring opgedaan met deze werkwijze. In december 

hebben we hierover een evaluatierapport ontvangen. Met deze brief informeren wij u over dit 

rapport (bijlage) en de stand van zaken in Midden-Groningen. 

Toelichting Ondersteuner Jeugd en Gezin 

De huisarts is op basis van de jeugdwet bevoegd kinderen door te verwijzen naar de jeugdhulp. De 

huisarts vormt voor veel ouders een laagdrempelige toegang. Een belangrijk deel van de jeugdhulp 

wordt dan ook  ingezet via de huisarts. In de meeste gevallen gaat het om enkelvoudige GGZ 

problematiek. Wanneer er meer aan de hand is kan de GGZ dat niet oplossen en is de verbinding 

met het sociaal team essentieel om te voorkomen dat problemen verder doorgroeien. De 

Ondersteuner Jeugd en Gezin is vaak HBO/WO medewerker met een jeugdhulp achtergrond. De 

OJG-er bestrijkt het gehele jeugddomein en is een verbindende schakel tussen de huisarts, sociale 

teams en de specialistische jeugdhulp. De OJG-er is deels werkzaam in het sociale team en deels 

werkzaam als ondersteuner jeugd in de huisartsen praktijk.  

  

Uitkomsten evaluatie  

In alle gemeenten in de provincie zijn er de afgelopen periode  OJG-ers ingezet. De OJG-ers 

hebben een monitor ingevuld. Voor Midden-Groningen geldt dit voor de pilots, Slochteren en sociaal 

team Oost. De andere teams waren nog te kort gestart of moeten nog starten. Hiervan is wel kort 

de stand van zaken weergegeven.  

 

Doel van de pilot OJG was als volgt:   
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 Goede zorg dichtbij de cliënt, juiste zorg op de juiste plek 

 Versterken verbinding tussen huisartsen en basisteams gemeenten 

 Het terugdringen van het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp door de inzet 

van preventieve interventies. 

 Vermindering van de kosten van de specialistische jeugdhulp. 

 

Door een OJG–er bij de huisartsen te positioneren wordt er lichte zorg dichtbij geboden. Uit de 

evaluatie blijkt dat de huisartsen het als een verbetering ervaren van de kwaliteit van de 

dienstverlening aan ouders en kinderen. Kinderen kunnen sneller geholpen worden en in veel 

gevallen is die ondersteuning voldoende of is er een heldere diagnose van wat er aan specialistische 

hulp nodig is.   

 

Op basis van het kwalitatieve onderzoek kan worden geconcludeerd dat alle betrokken deelnemers 

van mening zijn dat de inzet van de OJG leidt tot een versterking van de verbinding tussen huisarts 

en sociale teams. Deelnemers zijn van mening dat de flexibele inzet van de uren OJG goed werkt 

en randvoorwaarde is voor het verbeteren van de ketensamenwerking in de eerste lijn: huisarts-

sociaal team-onderwijs-JGZ.  

 

Van de afgeronde trajecten (642 provinciebreed) is 54% door de OJG-er afgehandeld. Daarnaast 

wordt nog 12% doorverwezen naar het basisteam. De overige cliënten worden doorverwezen naar 

de specialistische GGZ. Dit levert in eerste instantie vooral een kwaliteitsverbetering op en we 

bieden hiermee preventieve interventies aan de voorkant.   

 

We zien een lichte daling van het aantal verwijzingen.  De cijfers zijn echter nog niet goed 

vergelijkbaar doordat de naam van de verwijzer in 2017 en 2018 onvoldoende zijn ingevuld in het 

gemeentelijke systeem. We krijgen hier wel steeds beter zicht op en zullen dit ook blijven 

monitoren. 

 

Stand van zaken inzet OJG  in Midden-Groningen  

In Midden-Groningen is aan een groot deel van de huisartsenpraktijken een OJG-er gekoppeld. 

 

Sociaal team Slochteren en Huisarsenpraktijk Slochteren en Harkstede 

Inzet: 12 uur (waarvan 8 uur sociaal team) 

Start: Eind okt 2016 

Aantal kinderen geholpen (tot juni 2018): 97  

Afgesloten (op dat moment): 64  

Hiervan is 50% door de OJG zelf afgehandeld.  

Een deel (circa 30%) van deze doorverwijzingen (dus de andere 50%) was een doorverwijzing naar 

het sociaal team.   

De huisartsen zijn positief over de verbetering van de dienstverlening die de werkwijze oplevert: 

sneller hulp dichtbij. 

 

Sociaal team Oost en De Pleiaden en De Groepspraktijk  

Inzet: 22 uur (waarvan 8 uur sociaal team) 

Start: oktober 2017  

 Aantal kinderen geholpen: circa 100.  

 Aantal trajecten afgesloten: circa 62% 

 58% hiervan is door de OJG-er zelf afgehandeld.   
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 De rest is verwezen. 2 % van deze verwijzingen ging naar het sociaal team.  

Ook hier vinden de huisartsen de inzet van de OJG een verbetering van de dienstverlening.  

In een bijeenkomst van september jl. met de huisartsen van Hoogezand werd aangegeven dat de 

inzet van de OJG als goede en belangrijke oplossing wordt gezien om de doorverwijzingen naar 

specialistische zorg terug te dringen. Een van de huisartsen gaf aan dat zij nauwelijks directe 

doorverwijzingen meer doet maar altijd via de OJG. Men is positief over deze functie, de 

laagdrempeligheid en deskundigheid. 

 

Sociaal team West en Gezondheidscentrum  

Er zijn afspraken gemaakt over de inzet van een OJG-er, de urenomvang en het profiel. Er vinden 

voor de kerst kennismakingsgesprekken plaats. Start is in januari. 

 

Menterwolde en huisartsen in Muntendam, Noord- en Zuidbroek en Meeden 

Inzet:  20 uur 

Start: oktober 2017 

Van de OJG in Menterwolde zijn nog geen cijfers. Op 10 december heeft er een evaluatieoverleg 

plaats gevonden met de huisartsen. De huisartsen zijn positief. Het aantal verwijzingen richting 

OJG begint te stijgen. 

 

Samenvattend  

De eerste ervaringen zijn positief. De inzet van de OJG-er levert een verbetering op van de 

kwaliteit van de dienstverlening aan ouders en kinderen: sneller hulp dichtbij. 

Ook de samenwerking met de huisartsen is hierdoor sterk verbeterd. Dit samen draagt bij aan meer 

grip op de huisartsenroute en een daling van de verwijzingen van de huisartsen naar specialistische 

hulp.  

 

Vervolg 

We blijven de werkwijze voortzetten als reguliere werkwijze en monitoren de voortgang in de 

evaluatiegesprekken die we met de huisartsen en de sociale teams periodiek hebben. We 

verwachten dat wij de effecten van de inzet van de OJG’s in 2019 gaan terugzien in onze cijfers 

van de doorverwijzingen en kosten van de jeugdhulp. Wij brengen dat in beeld met onze dashboard 

uitgaven jeugdhulp, die wij in het kader van het Implementatieplan Sturing Uitgaven Jeugdhulp 

hebben ontwikkeld.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
  


