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Voorwoord  

Dit is het vierde jaarverslag van het CJG. Ook in 2018 hebben meer ouders en jeugdigen zelf de weg 

naar het CJG gevonden. Ten opzichte van 2017 zien we hier een stijging van bijna 40%, ook de 

verwijzingen door huisartsen en scholen zijn weer gestegen.  

2018 is ook een jaar waarin, mede door de hiervoor genoemde positieve punten, de werkdruk hoog 

heeft gelegen. Naast meer aanmeldingen, zagen we ook een forse toename van de door het CJG 

gegeven trainingen. Voorts speelde mee dat de beschikkingsaanvragen volgens de Resultaat Gerichte 

Bekostigingssystematiek een grotere tijdsinvestering van ons hebben gevraagd. De problemen die 

Veilig Thuis heeft met het tijdig doorgeleiden van politiezorgformulieren veroorzaakte eveneens 

flinke extra werkdruk. In dit jaarverslag komen we daar op terug. 

 

Naast de geplande (massa)vaccinaties is in het najaar van 2018 een extra vaccinatiecampagne 

uitgevoerd voor het inhaalcohort van de meningococcenvaccinatie (MenACWY). Een vastgesteld 

cohort van de 14 jarigen is opgeroepen en heeft hier goed gehoor aan gegeven. Ook dit betekende 

voor de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg vergrote werkdruk. 

De medewerkers jeugdhulp hebben alle zeilen bij moeten zetten om te voorkomen dat de wachtlijst 

zou oplopen en kinderen niet tijdig de goede hulp konden krijgen. Echter in het eerste kwartaal was 

al duidelijk dat de wachtlijst ondanks extra inzet, richting de 100 aanmeldingen opliep. Overleg met 

gemeente resulteerde gelukkig in een tijdelijke financiële bijdrage waardoor we extra personeel 

hebben kunnen aannemen en eind 2018 was de wachtlijst fors teruggebracht. 

Omdat we toch de kwaliteit willen leveren die gezinnen gewend zijn, hebben we veel van onze 

collega’s gevraagd. Met de gehele organisatie zijn we hierin geslaagd, dat blijkt wel uit het wederom 

hoge cijfer voor cliënttevredenheid (8,5 voor jeugdgezondheidszorg en 8,9 voor jeugdhulp). 

 

Onder het motto “Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie”  (Steve Jobs) hebben 
we in 2018 ook ingezet op het uitbreiden en vernieuwen van ons aanbod en het inzetten van 
robotica in de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp. Inmiddels zijn twee robotten aangeschaft om in 
2019 bij (massa)vaccinaties en bepaalde hulpvragen in te zetten. Samen met de leverancier worden 
hiervoor apps ontwikkeld.  
Een ander voorbeeld van verbreding van onze dienstverlening is de introductie van de jeugd- en 
gezinspsycholoog. Met deze collega’s zijn we in staat kortdurende hulpverleningstrajecten aan te 
bieden, hetgeen betekent dat de kinderen niet meer naar “duurdere” zorgtrajecten bij andere 
zorgaanbiedershoeven worden doorverwezen. Daarnaast zagen we dat door de integrale 
samenwerking we sneller trajecten konden aanbieden en daarmee op termijn duurdere zorg 
voorkomen. 
 
Onze werkwijze heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan een forse vermindering van de totale 
kosten voor jeugdhulp van de gemeente Capelle aan den IJssel. Daar staat een lichte stijging van de 
lokale zorgkosten tegenover maar deze wordt ruimschoots overtroffen door de daling van de 
zorgkosten van persoonsgebonden budgetten en regionaal ingekochte zorg in natura (ZIN). Deze 
extra lokale zorgkosten passen geheel in het gemeentelijk beleid en binnen onze opdracht om te 
zorgen voor een verschuiving van specialistische zorg naar lokale (lichtere) en goedkopere zorg. 
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Onderstaande foto symboliseert misschien wel het beste hoe het CJG in 2018 heeft gefunctioneerd, 

veel onder druk gestaan maar niet bezweken en uiteindelijk prima resultaten geleverd. 

 

Onwillekeurig moest ik bij het schrijven van dit voorwoord denken aan een uitspraak van H. Jackson 
Brown Jr.: “Zeg nooit dat je niet genoeg tijd hebt. Je hebt precies evenveel uren per dag als 
Michelangelo, Moeder Theresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson en Albert Einstein.” 
Tegelijkertijd realiseer ik me hoe hard alle collega’s het afgelopen jaar gewerkt hebben om dat te 
doen waarvoor we bijna 5 jaar geleden zijn opgericht: de juiste zorg dichtbij bieden aan de Capelse 
jongeren en gezinnen in samenwerking met andere maatschappelijke instellingen.  
 
Onderstaande metafoor omvat dit het beste: 
Een zwerm vogels vliegt gezamenlijk richting een bepaalde bestemming. Op die manier bereiken ze 
doelen die ze individueel niet zouden behalen. Door samen te vliegen beschermen ze zich tegen 
gevaren van buitenaf, helpen ze elkaar in de juiste richting te vliegen en dragen de individuele 
inspanningen per vogel bij aan het succes van de zwerm. 
 
Willem Kramer 
 
Bestuurder  
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1.  Preventie  
Het CJG biedt een breed aanbod preventie aan om bij te dragen aan een goede opvoeding en een 
gezonde ontwikkeling van Capelse jeugdigen. De term preventie is breed en naast de activiteiten die 
in dit hoofdstuk staan beschreven vallen ook ons aanbod jeugdgezondheidszorg en de 
adviesgesprekken binnen de jeugdhulp onder preventie. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 
preventieve workshops en trainingen die hebben plaatsgevonden, PR en communicatie om ouders, 
jeugdigen en professionals te bereiken met informatie en de inzet van Home-Start.  
 

1.1  Preventieve workshops 
Het CJG biedt verschillende preventieve workshops aan. In 2018 zijn de volgende preventieve 
workshops verzorgd door het CJG: 

 Eerste Hulp Bij Ongelukjes 
 Haal je oppasdiploma 
 Opvoedspel weerbaarheid  
 Splash: Gastlessen op school en een informatieavond aan ouders over het drinken van water 

en een gezonde leefstijl.   
 Gezonde voeding. Deze voorlichting is onder andere gegeven voor nieuwe statushouders in 

samenwerking met Stichting Welzijn Capelle.  
 Opvoeden in twee culturen voor nieuwe statushouders in samenwerking met Stichting 

Welzijn Capelle.  
 

1.2  Trainingen 
Het CJG biedt trainingen aan voor ouders en kinderen. Deze trainingen worden uitgevoerd door een 
jeugd- en gezinscoach en/of jeugdverpleegkundige. De vraag naar de trainingen neemt toe. In 2018 
waren er 231 deelnemers, meer dan de 198 deelnemers in 2017. Enkele ontwikkelingen: 

 Rots en Water is veruit de meest ingezette training. Dit jaar waren er 139 deelnemers. Rots 
en Water is een sociale weerbaarheidstraining voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Dit jaar is er 
een sociale weerbaarheidstraining voor jongeren ontwikkeld: ‘Beat it’. 15 jongeren hebben 
hieraan deelgenomen.  

 Het aantal deelnemers van de training: Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES) is in 2018 
meer dan verdubbeld. Van 17 deelnemers in 2017 naar 42 deelnemers in 2018. Bij deze spel- 
en praatgroep kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en leren 
omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. 

 De oudercursus 'Pittige jaren' richt zich op ouders van kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar 
die druk, dwars of opstandig gedrag vertonen. De cursus heeft als doel het versterken van 
opvoedvaardigheden van ouders en te leren het gedrag van het kind te veranderen met een 
positieve aanpak. In 2018 waren er 22 deelnemers, in 2017 waren dit er 9.   

 De tweedaagse zomercursus ‘Plezier op School’ helpt aanstaande brugklassers die op de 
basisschool gepest zijn of andere problemen hadden in de omgang met anderen om straks 
een goede start te maken op de nieuwe school. Dit is preventief aanbod in het kader van de 
aanpak depressiepreventie op het voortgezet onderwijs. In 2018 hebben 20 kinderen 
deelgenomen, in 2017 waren dit er 6.   

 
Naast de 231 deelnemers voor onze trainingen, zijn er ook meerdere trainingen aan klassen in het 

onderwijs gegeven:  

1. Girlstalk+ ; een training voor meiden in het praktijkonderwijs om hun seksuele weerbaarheid 

te vergroten is gegeven op het Accent college en op het IJsselcollege, locatie Wiekslag.  

https://cjgcapelleaandenijssel.nl/cursussen-trainingen/
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2. Leer samen spelen met Tim en Flapoor: een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 

tot 10 jaar met uiteenlopende sociale problematiek. Deze training is gegeven op school voor 

speciaal basisonderwijs De Balans.  

1.3   Bekendheid CJG  

1.3.1  Website 

De website van het CJG (www.cjgcapelle.nl) is door 40.672 unieke gebruikers bezocht.  
Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2017 (19.868 bezoekers). Ook het aantal keer dat de 
website is bezocht is fors gestegen van 28.826 keer naar 57.991. Tijdens deze bezoeken zijn er 
209.730 pagina’s bekeken ten opzichte van 103.767 in 2017. In september is de lay-out van de 
website aangepast, waardoor er een driedeling gemaakt is.  Er is een aparte homepage voor 
ouders/verzorgers, professionals en jongeren. Het jongerengedeelte is geheel vernieuwd. Deze 
vernieuwingen hebben bijgedragen aan de groei. Daarnaast dragen ook de promotionele activiteiten 
(o.a. door middel van advertenties en social media) hieraan bij.  
 

1.3.2  Social media 

In onderstaande tabel is te zien hoe het aantal volgers op de verschillende social media kanalen is 
gegroeid. Op Facebook groeit het aantal volgers mede door de inzet van maandelijkse advertenties. 
  
Medium Aantal volgers 31 december 2017 Aantal volgers 31 december 2018 

Facebook 1305 1609 

Twitter 297 317 

LinkedIn 256 419 

Instagram 99 280 

 

1.3.3  Digitale communicatie 

Het CJG heeft een animatiefilmpje ontwikkeld over het aanbod van het CJG, met als doelgroep 
ouders/verzorgers. Op de website is dit filmpje te vinden in het Nederlands en Engels, en met 
Arabische en Tigrinya ondertiteling. Ook communiceert het CJG via verschillende digitale 
nieuwsbrieven:  

 Digitale CJG nieuwsbrieven: 
o Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers (maandelijks) 
o Nieuwsbrief voor samenwerkingspartners (eens per kwartaal) 

 Externe nieuwsbrieven waarin nieuwsberichten van het CJG worden geplaatst: 
o Schoolnieuwsbrieven (maandelijks) 
o Nieuwsbrieven van diverse kinderopvangcentra, buitenschoolse opvang en 

peuterspeelzalen (frequentie verschilt per organisatie: maandelijks/per kwartaal) 
o Nieuw: Sinds oktober 2018: nieuwsbrieven van diverse kerken (maandelijks)  

 

1.3.4  CJG festival 

In de Week van de Opvoeding 2018 is voor het eerst een ‘CJG festival’ georganiseerd.  
Een laagdrempelig evenement met verschillende (gratis) activiteiten en workshops voor ouders, 
verzorgers en kinderen. Dit evenement draagt bij aan de bekendheid van het CJG. Het festival was 
een groot succes: er waren ±250 bezoekers en het CJG heeft veel positieve feedback ontvangen. 
 

1.4  Inzet van vrijwilligers  
In Capelle aan den IJssel wordt Home-Start aangeboden. Bij Home-Start ondersteunen ervaren en 
getrainde vrijwilligers ouders een dagdeel in de week. Deze ondersteuning varieert van 1 tot 1,5 jaar 
(afhankelijk van vraag en ritme van het gezin). Er zijn in totaal 38 gezinnen begeleid vanuit Home-
Start, waarvan 20 nieuwe aanmeldingen. De meeste gezinnen (30 van de 38 in 2018) zijn aangemeld 
door het CJG.   

http://www.cjgcapelle.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=GA1rYywfh6g
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2.  Jeugdgezondheidszorg  
 
In het kader van preventief werken is het belangrijk om zoveel mogelijk jeugdigen van 0-18 jaar te 
zien. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland heeft de wettelijke taak zich in te zetten voor de 
bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale 
ontwikkeling van jeugdigen.  
 

2.1 Jeugdigen bereikt en in beeld 
Vanuit het Landelijk Professioneel Kader (LPK) uitvoering Basispakket JGZ worden door het CJG 

twintig contactmomenten aangeboden. Hieronder worden de bereikcijfers van vijf van deze 

contactmomenten weergegeven. Deze zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2017 (een afwijking van 

één procent niet meegerekend).  
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2.2 Aanvullend aanbod 
Naast de standaard aangeboden contactmomenten biedt het CJG aan ouders en jeugdigen ook 
andere vormen van contact aan. Dit aanvullende aanbod is weergegeven in de tabel op de volgende 
pagina’s. 

                                                           
1 Binnen 28 dagen krijgen pasgeboren baby’s een gehoortest  
2 De cijfers van groep 2, groep 7 en Voortgezet Onderwijs (VO) 1e klas worden niet per kalenderjaar 
weergegeven, maar voor het schooljaar 2017/2018. In de halfjaarrapportage 2019 aan de gemeente zullen de 
cijfers van het schooljaar 2018/2019 bekend zijn. 

 

VO 1e klas2 

97% bereikt 
99% in beeld 

 

Het bereik geeft het 

percentage weer van het 

aantal kinderen dat op basis 

van de geboortedatum of 

klassenlijst op een specifiek 

contactmoment is gezien.  

In beeld geeft het 

percentage ‘’bereik’’ weer 

inclusief het aantal 

kinderen dat telefonisch 

(via ouders), via school of 

op een ander 

contactmoment gezien is én 

ouders die aangeven geen 

gebruik te willen maken van 

de contactmomenten.  

14 maanden 
99% bereikt 

100% in beeld 

 
3 jaar 

97% bereikt 
100% in beeld 

 
 

Pasgeboren1  

99% bereikt 

 

Groep 72 

97% bereikt 
99% in beeld 

 

 
Groep 22 

95% bereikt 
97% in beeld 
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Aanbod jeugdgezondheidszorg naar reguliere contactmomenten Wat valt op? 
Aantal contacten 

2018 2017 2016  

Huisbezoeken extra zorg  390 392 527 

Schoolziekteverzuim  40 49 64 

Inloopspreekuur- Tijdens het inloopspreekuur kunnen ouders hun kinderen laten 
meten en wegen en vragen stellen over borstvoeding, spugen, krampjes, 
onrust/huilen, voeding en de huid. Daarnaast worden (inhaal)vaccinaties gegeven. 
In deze cijfers zijn alleen het aantal contacten tijdens het inloopspreekuur 
opgenomen waarbij ouders vragen hadden voor de jeugdverpleegkundige en dus 
niet het aantal vragen van ouders.  

Het aantal bezoekers op het inloopspreekuur is 
gedaald ten opzichte van de jaren ervoor. 
Verklaring is dat sinds eind 2017 het 
contactmoment bij 9 maanden weer is ingesteld, 
waardoor veel vragen dan worden beantwoord.  

804 973 1129 

Telefonisch/e-mail contact Er is sprake van een stijging. Ouders stellen hun 
vragen dus vaker telefonisch of via de e-mail. 2216 1740 1456 

Onderzoek op 
Indicatie (10 
minuten) 

De belangrijkste redenen voor een onderzoek op indicatie 
zijn: 

 Groei, gehoor en zicht (45%) 
 Spraak en taalontwikkeling (13,6%) 
 Lichamelijke ontwikkeling (7,3%) 
 Vaccinaties (7,2%) 

Jeugdverpleegkundigen hebben sinds eind 2016 
vaardigheden aangeleerd om alle consulten uit te 
voeren bij gezonde kinderen. De jeugdartsen 
worden voornamelijk ingezet bij kinderen met 
risicofactoren. Hierdoor werden kinderen vaker 
‘extra’ gezien. In 2018 hadden de 
jeugdverpleegkundigen ruim een jaar ervaring met 
de nieuwe taken, waardoor minder onderzoeken 
op indicatie nodig bleken te zijn.    

1869 2339 2014 

Onderzoek op 
indicatie (20 
minuten) 

2606 3011 2049 

Onderzoek op 
indicatie thuis  

75 46 51 

Spoedafspraak jeugdarts  85 69 20 

Bemoeizorg wordt ingezet om gezinnen weer toe te leiden naar het CJG, met als 
streven om alle jeugdigen in beeld te hebben, omdat zij meerdere keren hun 
afspraak hebben gemist en uit beeld dreigen te raken. Door ouders telefonisch te 
benaderen of op huisbezoek te gaan, 57 keer in 2018, wordt nagevraagd of er een 
specifieke reden is voor het missen van de afspraken en of ze eventuele verdere 
ondersteuning nodig hebben. 

Er is een daling in de contacten ten opzichte van 
2017. Dit betekent dat jeugdverpleegkundigen 
minder contact nodig hebben gehad om ouders 
weer toe te leiden naar het CJG.   

124 165 132 
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Taalstimulering, peuterhuisbezoek- Alle kinderen krijgen een 
taal/peuterhuisbezoek aangeboden bij 18 maanden om tijdens het bezoek de 
spraak- en taalontwikkeling te bespreken en adviezen op maat te geven.  
Zo proberen we de taalontwikkeling te stimuleren en tijdig problemen met 
betrekking tot de spraak/taalontwikkeling te signaleren.  

Er is een toename van deze bezoeken. Sinds 2018 
wordt dit huisbezoek tijdens het contactmoment 
bij 14 maanden standaard aangeboden aan ouders. 

269 215 144 

Toeleiding Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)- Het CJG kan een indicatie  voor 
VVE afgeven en werkt hierin samen met gemeente, peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven. Het CJG heeft kinderen verwezen, vanwege een (mogelijke) 
taalachterstand of een gezinssituatie waarin de taalontwikkeling te weinig 
gestimuleerd wordt of kan worden. Door nauwe samenwerking met de VVE 
peuteropvang van IJsselkids kan het CJG monitoren of de verwezen kinderen ook 
daadwerkelijk aankomen op deze VVE plekken en waar nodig actie ondernemen.  
 

 240  212 187 

Prenatale zorg - Bij prenatale zorg (voor de geboorte) wordt preventief voorlichting 
gegeven over het aanstaande ouderschap bijvoorbeeld voor tienermoeders, 
aanstaande ouders met een trauma of veel stress tijdens de zwangerschap. 
Zo worden op latere leeftijd problemen bij kinderen voorkomen. Ook raken ouders 
zo al bekend met het aanbod van het CJG. De prenatale zorg wordt na de bevalling 
gecontinueerd in de vorm van de interventie Stevig Ouderschap. Aanstaande ouders 
worden aangemeld door verloskundigen, jeugd- en gezinscoaches en 
welzijnswerkers. Er zijn 33 huisbezoeken uitgevoerd.  

Er is een afname te zien van prenatale zorg. Er is 
geen verklaring gevonden voor deze afname, na 
bespreking van deze cijfers met verloskundigen.  

 

15 26 38 

Stevig Ouderschap -De interventie wordt aangeboden aan alle (nieuwe) ouders die 
een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De jeugdverpleegkundige bezoekt in 
de eerste anderhalf jaar van een kind het gezin zes keer. Actuele onderwerpen zoals 
hechting, ontwikkeling, ouderschap en opvoeding worden besproken.  

 63 

 

55  

 

68  

 

Inzet lactatiekundige - De lactatiekundige ondersteunt bij 
borstvoedingsvraagstukken. Sommige gezinnen hebben aan telefonisch contact 
genoeg, anderen komen op het spreekuur, of de lactatiekundige komt op 
huisbezoek (bij 55 gezinnen in 2018).  

De  (tijdelijke) daling in het aantal gezinnen in 2017 
was het gevolg van ziekte van de lactatiekundige 

133 94 133 
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2.3 Vaccinaties 
In het najaar van 2018 is een extra vaccinatiecampagne uitgevoerd voor het inhaalcohort van de 
meningococcenvaccinatie voor de 14 jarigen (MenACWY). Op drie extra momenten verschenen in 
totaal meer dan 76,6% van de opgeroepen jeugdigen woonachtig in Capelle aan den IJssel.  
Naar verwachting ligt de vaccinatiegraad hoger omdat veel ouders eerder al hadden besloten om 
hun zoon of dochter via de huisarts of GGD in te laten enten.  
 
De vaccinatiegraad van rapportjaar 2018 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) volgt in juni 2019 en zal worden opgenomen in de halfjaarrapportage 2019 aan de gemeente. 
Het RIVM bericht reeds op 18 januari 2019: De vaccinatiegraad neemt voor kinderen geboren vanaf 
2016 niet verder af. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het RIVM. Ook het aandeel jongeren dat de 
vaccinaties tegen HPV haalt, daalt niet meer. De opkomst bij vaccinatie tegen meningokokkenziekte is 
relatief hoog. Ook wordt op de website van het CJG continu aandacht besteed aan actuele vragen en 
thema’s rondom vaccinaties. 
 

2.4 Verwijzingen 
Jeugdverpleegkundigen verwijzen naar verschillende samenwerkingspartners. Hieronder is een top 
drie te zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Kwaliteit   
Ouders kunnen op de drie CJG-locaties na een bezoek aan het 
consultatiebureau hun tevredenheid op één specifiek gestelde vraag 
aangeven op een zuil. De resultaten van de metingen worden gebruikt 
om verbeteringen op de betreffende locatie door te voeren. Zo is op 
de locatie in West-Capelle naar aanleiding van een lage score 
overgestapt naar een ander schoonmaakbedrijf. De locatie behaalde 
vervolgens een beduidend hogere score.  
 

In oktober 2018 is het CJG gestart met een extra meting voor het meten van 
de cliënttevredenheid bij ouders en jeugdigen na de contactmomenten in 
groep 2, groep 7 en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Aan het 
eind van het contactmoment wordt aan ouders of jeugdigen gevraagd een 
vragenlijst in te vullen op een daarvoor 
beschikbare tablet. Het waarderingscijfer 
dat ouders geven is een 8,3 en jeugdigen 
geven voor het contactmoment op het 

  voortgezet onderwijs een 8,5.  
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3.  Jeugdhulp  
 
Jeugdhulp is de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders die zij nodig hebben bij 
opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Vanuit het CJG wordt 
ambulante jeugdhulp in diverse vormen geboden, zoals gezinscoaching, Ouderschap Blijft, screening 
& diagnostiek of behandeling. Daarnaast is de taak van het CJG het toekennen en beschikken van 
niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. In dit hoofdstuk beschrijven wij voor hoeveel jeugdigen en hun 
gezinnen deze hulp is ingezet en de kwaliteit daarvan. Helaas zijn er in 2018 wachtlijsten voor onze 
hulp ontstaan. In paragraaf 3.5 gaan we in op de oorzaken hiervan.  
 

3.1  Aantal jeugdigen   
In 2018 zijn er 1.485 jeugdigen gestart met een hulpvraag binnen het CJG. Dit zijn 

115 jeugdigen meer dan in 2017. Er zijn in totaal 1.9022 jeugdigen en hun 

gezinnen geholpen door het CJG. In hoofdstuk 3.5 zal verder worden ingegaan op 

de hoge instroom, doorstroom en lage uitstroom van casussen.  

 

3.2  Aanmeldingen 
Bijna de helft van de jeugdigen en gezinnen die hulp krijgen van het CJG kloppen zelf aan bij het CJG. 
Dit past bij onze visie om laagdrempelig advies en hulp te bieden bij vragen over opvoeding en 
opgroeien. Tevens verwijzen ook huisartsen steeds vaker naar het CJG. In 2017 waren er 21 
verwijzingen van huisartsen, in 2018 waren dit er 43. Verder zijn 118 jeugdigen (7%) doorverwezen 
door een jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Dit is een toename en een effect van de integratie 
jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, waardoor er sneller passende hulp ingezet kan worden. 

Aanmelders Percentage 

1. Ouders en jeugdigen 47 % 
2. School 15 % 
3. Veilig Thuis 10 % 

 

3.3  Aanbod   
Het CJG biedt verschillende vormen van jeugdhulp aan 1902 jeugdigen en hun gezinnen.  
Sommige jeugdigen maken gebruik van meerdere vormen van hulp.  

3.3.1  Advies  

Ouders en jeugdigen vragen advies omtrent allerlei onderwerpen. Maar ook professionals van onder 
andere scholen, kinderdagverblijven, kerken, politie, leerplicht en de jeugdbescherming vragen om 
advies. In totaal hebben er 2.810 gesprekken plaatsgevonden ten opzicht van 2.601 in 2017. Van 
deze 2810 adviesgesprekken zijn er 2.422 anonieme gesprekken uitgevoerd. In gesprek met een 
jeugdige, ouder of professional wordt afgewogen of een advies als anoniem geregistreerd wordt of 
op naam. De 380 adviestrajecten rondom specifieke jeugdigen en hun gezinnen zijn meegenomen in 
de instroomcijfers van de jeugdhulp.  
 

3.3.2  Jeugdhulp 

We bieden verschillende vormen van jeugdhulp, namelijk: gezinscoaching (kort- of langdurend, 
intensief of niet intensief), Ouderschap Blijft, screening & diagnostiek, behandeling en nazorg.  
Hier lichten we de inzet van sommige vormen van jeugdhulp toe. De duur en intensiteit van een 
traject varieert per hulpvraag en wordt op maat geboden. Op het eerste gezicht lijkt er een afname 

                                                           
2 Dit is inclusief de 231 jeugdigen en/of hun ouders die een training hebben gevolgd (zie hoofdstuk 1.2). 
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te zijn van het aantal gezinscoachingstrajecten ten opzichte van 2017. Er is echter geen sprake van 
een afname, maar van een verschuiving in registratie. Het afgelopen jaar zijn er aanpassingen gedaan 
in onze registratie, zodat meer vormen van jeugdhulp apart geregistreerd kunnen worden om het 
gebruik van dit aanbod inzichtelijk te maken. Dit betreft de inzet van specialistische ambulante 
jeugdhulp, screening & diagnostiek, behandelingen en ook de inzet van casusregie.  
Voorheen gebeurde dat niet en werd het genoteerd als een gezinscoachingstraject.  
 
 
Gezinscoaching Totaal aantal jeugdigen 2017 Totaal aantal jeugdigen 2018 

Kortdurend, intensief 
max 3 maanden, > 2 uur per week 

86 52 

Kortdurend, niet intensief 
max 3 maanden, < 2 uur per week 

165 129 

Langdurend, intensief 
> 3 maanden, > 2 uur per week 

64 39 

Langdurend, niet intensief 
> 3 maanden, < 2 uur per week 

292 239 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

3 
 

3.3.3  Beschikkingen  

Het CJG is de toegangspoort tot specialistische, niet-vrij toegankelijke jeugdhulp.  
Jeugd- en gezinscoaches hebben 607 keer een beschikking afgegeven, dit gebeurde 379 keer in 2017. 
Dit is een opvallende stijging. In hoofdstuk 3.5 zal verder worden ingegaan op oorzaken hiervan en in 
hoofdstuk 5 op de totale inzet van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp.   
 

3.3.4  Casusregie 

Begin 2018 heeft het CJG zijn positie als casusregisseur ingericht en verstevigd naar aanleiding van de 
regionaal 
 resultaatgerichte bekostigingssystematiek van specialistische jeugdhulp, die per 1 januari 2018 in 
werking is getreden. Dit zijn casussen die voorheen vaak werden afgesloten na het afgeven van een 
beschikking. Een hoger aantal casussen waarbij het CJG optreedt als casusregisseur, betekent een 
lagere uitstroom. Deze casussen worden namelijk pas afgesloten als de resultaten zijn behaald, onder 
andere na inzet van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. Jeugd- en gezinscoaches hebben bij 175 
casussen regie gevoerd, hebben hierover 2.255 keer contact gehad met gezinnen, zorgaanbieders en 
eventueel andere betrokken partijen en hebben hieraan 990 uur besteed.  
In paragraaf 3.5 wordt verder ingegaan op deze taak en de invloed daarvan op de hele caseload.   

                                                           
3 Het aanbod screening, diagnostiek en behandeling zijn gedurende het jaar 2018 toegevoegd aan het 
registratiesysteem en werden daarvoor als jeugdhulptraject geregistreerd. Hierdoor geven deze cijfers geen 
volledig beeld van het gehele jaar. Deze jeugdigen werden voorheen doorverwezen, bijvoorbeeld naar lokale 
zorgaanbieders Basis GGZ. 

12 gezinnen 

ontvangen 

nazorg door een 

gezins-

ondersteuner 

35 keer is 
screening en 
diagnostiek 
ingezet en 

42 

behandelingen3 

30 trajecten 

Ouderschap Blijft 

ten opzichte van 

13 in 2017 
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3.4  Kwaliteit   
Om de kwaliteit van jeugdhulp in kaart te brengen meten we de doelrealisatie, cliënttevredenheid en 

de reden van de afsluiting van de jeugdhulp. Daarnaast bekijken we de mate waarin het netwerk of 

het gezin zelf bij kan dragen aan het opstellen van een plan en het behalen van de doelen.   

3.4.1  Eigen kracht en het netwerk van het gezin 
Ouders en jeugdigen kloppen grotendeels op eigen kracht (47% van alle aanmeldingen) aan bij het 

CJG. Om de eigen kracht van gezinnen te versterken is het belangrijk om het netwerk te betrekken bij 

de situatie van het gezin en hen eventueel mee te laten denken over oplossingen. Uit de 

aanmeldingen blijkt dat wanneer een sociaal netwerk beschikbaar is, dit vaak al het gezin op 

verschillende fronten ondersteunt. Jeugd- en gezinscoaches bieden gezinnen de mogelijkheid om 

eerst zelf een plan op te stellen, een familiegroepsplan. Dit plan kan de ouder/jeugdige samen met 

personen uit zijn/haar omgeving maken. Maar er zijn ook gezinnen die beschikken over een beperkt 

of geen netwerk. Gezamenlijk wordt gekeken wat de ouder/jeugdige zelf kan doen, welke rol het 

netwerk hierin kan spelen en in hoeverre er professionele hulp nodig is. In 2018 was er 109 keer een 

persoon uit het netwerk van de ouder/jeugdige aanwezig bij een huisbezoek en 50 keer bij een 

gesprek op een CJG-locatie. 

“Er is vaak meer mogelijk dan ouders in eerste instantie bedenken. Ouders vullen 

bijvoorbeeld zelf al in dat anderen het te druk hebben.” – Jeugd- en gezinscoach 

3.4.2  Doelrealisatie  
Bij evaluatiemomenten en bij het afsluiten van een jeugdhulptraject wordt 
samen met ouders en jeugdige gekeken in hoeverre de gestelde doelen 
zijn behaald en of er vooruitgang of achteruitgang is geboekt.  
Het percentage is vergelijkbaar met het jaar 2017 en 2016.   
 

 
 

 

3.4.3  Cliënttevredenheid   
Bij afronding van een traject vindt een tevredenheidsmeting plaats.  
Bij trajecten die langer dan drie maanden duren, vindt dit ook tussentijds 

plaats. Ouders waardeerden de jeugdhulp gemiddeld met een 8,93 en 

jeugdigen met een 8,95. In 2017 was dit respectievelijk een 8,6 en een 

8,75. Ouders en jeugdigen zijn tevreden over de 

professionaliteit/deskundigheid, de bejegening, de hulp en de informatie 

die zij ontvangen.  

 
3.4.4  Redenen van afsluiting 
Jeugdhulptrajecten worden afgesloten wanneer doelen behaald zijn en het gezin op eigen kracht 
weer verder kan. De hulp kan ook voortijding in overeenstemming of eenzijdig worden beëindigd.  
In 2018 zijn 82% van de dossiers in overeenstemming met het gezin afgesloten, in vergelijking met 
85,3% in 2017 en 82% in 2016. Van de totale dossiers in 2018 zijn er 8,7% eenzijdig afgesloten, in 
vergelijking met 7,8% in 2017 en 8,7% in 2016. Een traject wordt eenzijdig afgesloten wanneer een 
gezin halverwege het traject aangeeft het traject te willen stoppen voordat alle doelen zijn behaald 
of wanneer het CJG na herhaaldelijk contact via verschillende wegen geen contact meer krijgt met 
het gezin. 
 

Bij 89% 
van de doelen 
is vooruitgang 

gescoord 
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3.5 Wachtlijsten jeugdhulp 
De instroom is in het eerste kwartaal flink toegenomen waardoor het CJG te maken kreeg met een 

hoge caseload: van 327 dossiers in het 4e kwartaal van 2017 naar 452 dossiers in het eerste kwartaal 

van 2018. Dit is het hoogste instroomcijfer sinds de oprichting van het CJG in 2015 (zie figuur 1). 

Daarnaast zien we dat de uitstroom in 2018 niet mee stijgt, maar ongeveer gelijk blijkt. We houden 

dus meer casussen in onze caseload. Eind 2017 zaten er 417 casussen in onze caseload, eind 2018 

waren dat er 605.  

Figuur 1: In- en uitstroom en caseload jeugdhulp per kwartaal 2017-2018  

 

Deze forse toename van de instroom en een uitstroom die daar niet gelijk in mee gaat heeft ondanks 

een aantal ingrepen geleid tot het snel ontstaan en groeien van een wachtlijst en een wachttijd in de 

piekperiode (zie figuur 2). Er zijn verschillende oorzaken die we hier beschrijven. De gemeente heeft, 

na een overleg met het CJG, voor de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019 (eenmalige) 

extra middelen beschikbaar gesteld om de wachtlijst weg te werken. Met behulp van deze middelen 

zijn nieuwe medewerkers gestart om casussen op te pakken. Daarnaast zijn er tijdelijke maatregelen 

genomen in de eerste twee kwartalen, zoals het opschorten van overleggen. Hierdoor daalde de 

wachtlijst en wachttijd in het 2e en 3e kwartaal sterk. 

Een eerste oorzaak is dat ouders en jeugdigen het CJG goed weten te vinden, maar ook verwijzers als 

scholen en huisartsen wijzen meer jeugdigen en gezinnen op het CJG. In totaal zijn er in 2018 1.902 

jeugdigen en hun gezinnen geholpen met de jeugdhulp van het CJG, ten opzichte van 1.714 in 2017. 

We zien vooral een toename bij het aantal jeugdigen en hun ouders die een training hebben gevolgd, 

een beschikkingsvraag hadden en die casusregie kregen.  
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Figuur 2: Wachtlijst voor jeugdhulp CJG per kwartaal in 2018 

 

 
Een tweede oorzaak ligt in de nieuwe rol van het CJG bij het beschikken over niet-vrij toegankelijke 
jeugdhulp. Met de Resultaat Gerichte Bekostigingssystematiek (RGB) voor regionaal 
 ingekochte specialistische jeugdhulp moet het CJG op een andere manier deze jeugdhulp toekennen.  
Het inzetten van de regionaal 

 ingekochte jeugdhulp neemt daardoor meer tijd in beslag. Die tijd gaat zitten in het opdracht geven 

en onderhandelen met de jeugdhulpaanbieder en eventuele onderaannemers over welke hulp nodig 

is om de resultaten te behalen en de administratie daarvan. Door wachtlijsten bij deze 

jeugdhulpaanbieders proberen we aanbieders te motiveren -die hier eigenlijk de 

verantwoordelijkheid voor hebben- om de overbruggingszorg te organiseren. In de meeste gevallen 

gebeurt dit niet en is het CJG genoodzaakt om betrokken te blijven bij gezinnen of zelf 

overbruggingszorg te bieden of te organiseren.  

Een derde oorzaak is de nieuwe rol van casusregisseur die het CJG heeft specifiek bij de inzet van 

specialistische jeugdhulp, conform de nieuwe Resultaat Gerichte Bekostiging. Waar casussen 

voorheen vaak afgesloten werden bij inzet van specialistische jeugdhulp, heeft het CJG nu de taak de 

casusregie te voeren. Dit houdt onder andere in het monitoren en evalueren van de inzet van de 

specialistische jeugdhulp, acteren bij crisissen, registratie en zorgen voor afstemming tussen 

verschillende hulpverleners etc. In 2018 ging dit om 176 casussen, die langere tijd in de caseload 

blijven en minder snel uitstromen (zie ook hoofdstuk 3.3.3).  

In juni 2017 heeft het CJG aan de gemeente aangegeven dat zij niet meer kosten voor het CJG 

verwacht met de invoering van deze nieuwe vorm van inkoop. Daarbij is de verwachting aangegeven 

dat het –toen nog- voornemen om casusregie in veel gevallen bij het CJG te leggen een groot beslag 

zal leggen op de capaciteit van de wijkteams. En dat een toename verwacht wordt van verwijzingen 

naar CJG-teams omdat huisartsen onvoldoende tijd hebben om de resultaatbekostiging als 

toegangspoort uit te voeren. Te zien is dat deze verwachting is uitgekomen. Door de invoering van de 

resultaatgerichte bekostiging, zijn jeugd- en gezinscoaches meer tijd kwijt met 1) het inzetten van 

regionaal 

 ingekochte jeugdhulp, 2) casusregie en 3) zien we een stijging van beschikkingsvragen binnen komen 

bij het CJG.  

Als laatste wordt de hoge instroom verklaard door de hogere instroom van politiezorgformulieren in 

2018 (zie hoofdstuk 4.2). Bij Veilig Thuis zijn sinds september 2017 hierbij wachtlijsten ontstaan, voor 

de eerste triage die Veilig Thuis doet voor de politiezorgformulieren. Zij beoordelen welke meldingen 

door het CJG opgepakt kunnen worden om contact met betrokkenen te leggen en waar mogelijk hulp 

te organiseren. De wettelijke termijnen worden daarbij niet gehaald. Het CJG krijgt sinds september 
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2017 deze meldingen in heen bulk binnen en vaak zit er al een lange tijd tussen de melding zelf en 

wanneer de melding bij het CJG binnen komt. Dit betekent dat situaties soms verder geëscaleerd zijn 

en zij meer inzet van het CJG vragen.   
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4. Veiligheid in gezinnen  
 

4.1  SISA meldingen 
Het CJG is aangesloten op de verwijsindex SISA. SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken en voor 

het SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak. Het CJG heeft 306 signalen afgegeven in SISA. Dit is 

een stijging ten opzichte van 2017 (171). De grote aantallen politiezorgformulieren die vanwege 

achterstand bij Veilig Thuis in een bulk bij het CJG binnen zijn gekomen hebben invloed gehad op 

deze toename.  

4.2  Politiezorgformulieren 
In totaal heeft het CJG 155 politiezorgformulieren ontvangen via Veilig Thuis, waarvan 132 waarbij 

sprake was van huiselijk geweld en 23 voor overige zaken. Dit is een forse toename vergeleken met 

2017 (64). Net als eind 2017 is er in het gehele jaar een stagnatie geweest in het doorsturen van de 

politiezorgformulieren door Veilig Thuis. Door het formeren van een klein team heeft het CJG de 

hoge instroom efficiënt kunnen oppakken en zich wel kunnen houden aan de afgesproken termijnen. 

Echter in veel gevallen waren de formulieren langer dan een maand geleden opgesteld door de 

politie, waardoor de zorgen in een gezin vaak verder waren opgelopen. 

4.3  Jeugdbeschermingsplein meldingen 
Er zijn in totaal 70 aanmeldingen geweest bij het jeugdbeschermingsplein, waarbij 123 kinderen 

betrokken waren. Het CJG heeft 26 aanmeldingen gedaan. Dit is een toename ten opzichte van 2017 

(17).  

4.4 Samenwerking met Veilig Thuis 
De samenwerking met Veilig Thuis baart ook het afgelopen jaar grote zorgen. De werkprocessen van 
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) verlopen stroef. Wettelijke termijnen waarbinnen Veilig 
Thuis actie zou moeten ondernemen worden niet gehaald. Als voorbeeld: politiezorgmeldingen 
zouden binnen vijf dagen door Veilig Thuis naar het lokale veld doorgezet moeten worden, zodat 
bijvoorbeeld het CJG snel, binnen twee werkdagen, met de betreffende gezinnen in gesprek kan 
gaan. De praktijk is anders. Voordat deze politiezorgmeldingen via Veilig Thuis bij het CJG terecht 
komen zijn er soms enkele weken en vaker zelfs al enkele maanden, verstreken. In deze periode 
heeft dus geen enkele instantie contact met het betreffende gezin. En in dat gezin is iets aan de 
hand, anders zou de politie geen melding opgemaakt hebben. Het CJG en vooral de Capelse gezinnen 
hebben hier last van. Wij hebben hierdoor geen of minder zicht op die gezinnen waar zware 
problematiek speelt, weten niet of de veiligheid van de kinderen in dat gezin gewaarborgd is.  
Dit kan leiden tot risicovolle situaties, zeker in gezinnen waar geweld voorkomt. 
 
Ook merken we dat Veilig Thuis dossiers van casussen die ze zelf in behandeling heeft, afsluit, zonder 

dat Veilig Thuis contact met het gezin heeft gehad. Vooral in die gevallen waar de gezinnen met hele 

jonge kinderen en baby’s ook geen contact met het consultatiebureau van het CJG hebben en het 

ons niet lukt om met bemoeizorg in contact met hen te komen, vinden we dit zeer zorgelijk.  

De achterstanden en zorgelijke situaties bij Veilig Thuis speelt al enkele jaren. Wij hebben deze 
problematiek in diverse gemeentelijke overleggen besproken, ook met Veilig Thuis. Omdat we 
onvoldoende verbetering zien, blijven we onze zorgen bespreken en dragen we waar mogelijk 
oplossingen aan.  
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5.  De toegang tot andere vormen van jeugdhulp  
Wanneer de benodigde jeugdhulp niet beschikbaar is bij het CJG, dan is het CJG de toegang tot deze 
andere vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar andere vrij toegankelijke 
jeugdhulp of door het afgegeven van een beschikking voor zorg in natura voor lokaal of regionaal (via 
de gemeenschappelijke regeling) ingekochte jeugdhulp of voor een persoonsgebonden budget.  
 
In 2018 is de administratie verder ontwikkeld en is door middel van dashboards beter inzicht in de 
hoeveelheid verstrekkingen, declaraties en kosten per unieke jeugdigen. Dit leidt tot het volgende 
beeld.  
 
De totale zorgkosten in Capelle aan den IJssel (bestaande uit regionaal en lokaal ingekochte 
jeugdhulp) hebben sinds 2015 een dalende lijn ingezet. Hierbij is er bij de regionaal ingekochte 
jeugdhulp sprake van een forse daling van ruim € 10,5 miljoen in 2015 naar €7,7 miljoen in 20184.  
Omdat er tegelijkertijd sprake is van substitutie door enerzijds een verschuiving van de inkoop van 
regionaal naar lokaal jeugdhulp, maar ook door een toename van lokale jeugdhulp voor jeugd met 
een beperking, zijn de totale zorgkosten minder hard gedaald, namelijk van ruim € 12,5 miljoen in 
2015 naar € 10,5 miljoen in 2018. Dit komt mede door een daling in het gebruik van 
persoonsgebonden budgetten in 2018. Kortom: hoewel de totale zorgkosten dus een stevig dalende 
trend laten zien, stijgen de lokale zorgkosten flink in 2018.  
 
Ondanks dit is de mate van stijging van de lokale zorgkosten niet goed voorspelbaar gebleken. In 
2019 wordt nader bekeken hoe we met name de prognose beter kunnen maken gebruikmakend van 
nieuwe verzilveringsgraden en continue monitoring op het beschikbare budget. Hieronder volgt een 
korte analyse van de zorgkosten, het is belangrijk te vermelden dat in deze analyse alleen de 
zorgkosten die middels het berichtenverkeer gedeclareerd worden zijn meegenomen. Dit zorgt 
ervoor dat zorg in natura voor regionaal ingekochte jeugdhulp (ZIN regionaal) voor 2016-2017 niet 
betrouwbaar zijn en dat voor 2018 pas ongeveer 60% van de zorgkosten is verwerkt. 
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Tabel 1: zorgkosten lokaal en regionaal ingekochte jeugdhulp 2015-2018 

 2015 2016 2017 2018 

Jeugd met een beperking 
(met verblijf)  € 494.417   € 645.936   €  731.321   
GGZ  € 3.906.355   €  3.328.306   € 2.925.671   
Jeugd- & Opvoedhulp  € 6.107.494   € 4.791.236   € 4.617.267   
Subtotaal Regionale 
zorgkosten  €  10.508.267   €   8.765.478   €   8.274.260   € 7.700.0004  
Basis-GGZ  
(in 2015 en 2016 GR)  €  231.539   € 178.708   € 197.690   € 201.140  
Dyslexie  
(in 2015 en 2016 GR)  € 274.643   €    309.885   €  72.577   € 119.231  
Jeugd met een beperking 
(ambulant en 
dagbehandeling)  €  549.273   €803.189   € 1.189.721   €   1.482.313  

Home-start     € 75.000  

Herstart    €   23.400   € 50.435  

Vervoer    €  216.157   €   42.921  

Maatwerk (nieuw)     €  48.290  
Reservering (OPDC/ 
Dyslexie)     € 153.215  
Subtotaal Lokale 
zorgkosten  € 1.055.455   € 1.291.782   € 1.799.545   € 2.272.545  
PGB  € 553.805   € 643.209   € 703.382   € 550.000  

Totale zorgkosten € 12.117.527  € 10.700.469   € 10.777.187   €  10.522.545  

 

5.1  Beschikkingen en zorgkosten 
Per vorm van zorg wordt in onderstaande tabel onderscheid gemaakt in het aantal  verstrekkingen 
en het aantal declaraties. In de volgende kolom staan het aantal unieke jeugdigen  waar een 
verstrekking voor is afgegeven en waarvoor een declaratie is goedgekeurd en in de laatste kolom  
staat de berekende waarde van de verstrekkingen en de waarde van de goedgekeurde declaraties. Er 
wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen zorg in natura voor lokaal ingekochte jeugdhulp (ZIN 
lokaal) dat zijn vormen van jeugdhulp die het CJG ingekocht heeft en ZIN regionaal (vormen van 
jeugdhulp die de regio heeft ingekocht). Ook worden de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) apart 
inzichtelijk gemaakt. Hierbij is de waarde van de totale PGB’s aangegeven in de kolom verstrekkingen 
en de bestedingen van dezelfde PGB’s bij de declaraties. 
 

 
 
 

                                                           
4 Gebaseerd op de voorlopige productiecijfers van de regio.  
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5.1.1 Gemiddelde kosten 

De kosten per unieke jeugdige zijn voor de lokaal ingekochte jeugdhulp in 2018  uitgekomen op 
gemiddeld € 4.400. In 2017 was dit gemiddeld € 3.900. De gemiddelde kosten per jeugdige zijn dus 
gestegen met 14%. Deze stijging is te verklaren door de verschuiving die we zien en willen zien in de 
afname van de regionale (duurdere) vormen van zorg en in de afname van PGB’s. Beide hebben 
gemiddeld hogere kosten per jeugdige vanwege de complexiteit.  
 
Jeugdigen die voorheen in de duurdere regionaal ingekochte zorg terecht kwamen worden nu 
intensiever geholpen binnen de lokaal ingekochte jeugdhulp. Dit betekent een stijging in de lokale 
kosten, voor de regionaal kosten is de verwachting dat er nu pas rond de 60% van het jaar is 
gedeclareerd het gemiddelde is hiervoor dus nog niet te berekenen (naar verwachting tussen de € 
8.500 en € 12.500 per jeugdige. De gemiddelde hoogte per PGB komt voor 2018 ongeveer op € 8.300 
per jeugdige per jaar. 
 

5.1.2 Jeugdhulp per wijk 

Hieronder wordt het beeld weergegeven voor de jeugdhulp voor geheel 2018 uitgesplitst per wijk. 
 

 

 
De wijk ‘overige’ zijn jeugdigen die niet in Capelle staan ingeschreven maar volgens het 
woonplaatsbeginsel wel bij Capelle horen.  

 

 

Er zijn behoorlijke verschillen te zien tussen de verschillende wijken en zorgvormen, er zijn hier geen 
direct aanwijsbare redenen voor. In 2019 is het een speerpunt om door middel van de nu beschikbare 
data verder in te zoomen en proberen te achterhalen wat deze verschillen veroorzaken. Om deze 
analyse juist te kunnen doen dient echter geheel 2018 gedeclareerd te zijn. De verwachting is dat dit 
pas halverwege het jaar zal zijn, mede vanwege de achterstanden die regionale aanbieders hebben in 
de declaraties. 
 

  

ZIN lokaal ZIN regionaal PGB Totaal

Verstrekkingen Declaraties Verstrekkingen Declaraties Verstrekkingen Declaraties Verstrekkingen Declaraties

Oostgaarde 223 160 297 113 16 13 437 237

Middelwatering 225 154 395 145 17 13 514 265

Schollevaar 199 131 386 164 19 18 487 258

West-Capelle 202 143 446 157 17 14 559 273

Overige 117 70 474 88 7 6 538 143

Totaal 966 658 1.998 667 76 64 2.535 1.176

Jeugdigen

ZIN Lokaal ZIN Regionaal PGB Totaal

Verstrekkingen Declaraties Verstrekkingen Declaraties Verstrekkingen Declaraties Verstrekkingen Declaraties

Oostgaarde € 931.084 € 513.735 € 3.098.870 € 620.185 € 201.106 € 163.168 € 4.231.059 € 1.297.088

Middelwatering € 748.112 € 419.389 € 3.897.095 € 1.136.620 € 170.041 € 67.968 € 4.815.248 € 1.623.977

Schollevaar € 694.581 € 335.108 € 4.183.027 € 960.611 € 161.348 € 121.710 € 5.038.956 € 1.417.429

West-Capelle € 520.178 € 294.801 € 3.191.216 € 898.647 € 145.080 € 111.543 € 3.856.474 € 1.304.991
Overige € 443.126 € 237.799 € 2.638.408 € 1.051.913 € 71.525 € 63.307 € 3.153.059 € 1.353.019

Totaal € 3.337.081 € 1.800.832 € 17.008.616 € 4.667.976 € 749.101 € 527.696 € 21.094.797 € 6.996.504

Bedragen
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5.2  Verwijzers 
In de dashboards is het tevens mogelijk om onderscheid te maken per verwijzer naar een vorm van 
niet-vrij toegankelijke jeugdhulp, zie figuur 3 voor verwijzers voor 2018 en figuur 4 voor verwijzers in 
2017.  
 
Figuur 3: Verwijzers totale Jeugdhulp 2018 

 

 
De meeste jeugdigen maken momenteel aanspraak op jeugdhulp met het CJG als toegangspoort (31%) 
gevolgd door de huisartsen (30%), de gecertificeerde instellingen (16%), overige (12%) en de 
Kinderarts/specialist (10%). In absolute aantallen zijn er in 2018 veel meer beschikkingen afgegeven 
dan in 2017. Dit komt mede omdat er in 2018 voor het eerst voor alle vormen van zorg beschikkingen 
worden afgegeven. Voorheen was een groot gedeelte van de GR gefinancierde zorg ingekocht op 
subsidiebasis en werden deze niet gedeclareerd. Dit betekende dat dit buiten het berichtenverkeer 
om ging waardoor 2017 en eerdere jaren niet te vergelijken zijn met 2018. In absolute aantallen heeft 
het CJG in 2018 ruim twee keer zoveel beschikkingen afgegeven als in 2017. 
 
Figuur 4: Verwijzers totale Jeugdhulp 2017 

 

 
 

 

Declaraties per verwijzer
ZIN Jeugdhulp Totaal

CJG 515 31% € 2.636.813 41%

Gecertificeerde instelling 272 16% € 1.992.553 31%

Huisarts 501 30% € 1.031.973 16%

Kinderarts & Specialisten 172 10% € 346.931 5%

Overige 192 12% € 467.174 7%

Totaal Jeugdigen 1652 100% € 6.475.444 100%

Totale unieke jeugdigen 964
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Declaraties per verwijzer
ZIN Jeugdhulp Totaal

CJG 206 41% € 1.200.528 52%

Gecertificeerde instelling 63 13% € 740.943 32%

Huisarts 135 27% € 120.593 5%

Kinderarts & Specialisten 22 4% € 46.573 2%

Overige 78 15% € 198.218 9%

Totaal Jeugdigen 504 100% € 2.306.855 100%

Totale unieke jeugdigen 376
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6.  Kwaliteit  
 
Voorop staat dat daar waar men over kwaliteit spreekt het gaat om de tevredenheid en effectiviteit 
die ouders en jeugdigen ervaren van ons aanbod. Al eerder is in dit jaarverslag de cliënttevredenheid 
over de jeugdgezondheidzorg in hoofdstuk 2.4 beschreven en ook voor de jeugdhulp is de kwaliteit 
van het aanbod beschreven op de indicatoren cliënttevredenheid, doelrealisatie en de reden van 
afsluiting in hoofdstuk 3.4. In dit hoofdstuk gaan we in op de deskundigheid van onze medewerkers, 
ontvangen klachten en meldingen.  
 

6.1  Kwaliteit en deskundigheid professionals   
Het CJG streeft ernaar preventie en hulp te bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit. Hierbij worden 
de normen en kaders voor zowel verantwoorde jeugdgezondheidszorg als verantwoorde jeugdhulp 
gehanteerd. We hanteren de norm van de verantwoorde werktoedeling en werken dus met 
geregistreerde professionals (SKJ, BIG, kwaliteitsregister V&VN) die over de juiste expertise 
beschikken en vakbekwaam zijn. Daarnaast werken onze medewerkers conform de professionele 
richtlijnen jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugd-ggz en met gevalideerde en 
gestandaardiseerde instrumenten en methodieken. Ook investeert het CJG in deze kwaliteit en 
deskundigheid door de inzet van: 

 continue scholing, zowel verplichte scholingen als vrije ruimte (tevens voor het onderhouden 
van de beroepsregistratie); en 

 interdisciplinaire intervisie.  
 

6.2  Klachten en meldingen   

6.2.1  Klachten 

Via de folder en website informeert het CJG ouders en jeugdigen over het Advies en  
Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), zodat een beroep gedaan kan worden op een 
vertrouwenspersoon. Ouders/jeugdigen die klachten, vragen of problemen hebben over jeugdhulp, 
kunnen het AKJ benaderen voor advies en ondersteuning. In 2018 waren er twee ouders die contact 
hebben opgenomen met het AKJ. Na contact met het AKJ waren ouders voldoende geïnformeerd om 
de klachten zelf verder op te pakken, waardoor verdergaande ondersteuning niet nodig was. 
 
Het CJG is aangesloten bij Klachtencommissie Rijnmond voor de Jeugdgezondheidszorg en bij de 
Klachtencommissie Jeugdzorg Zuid-Holland voor jeugdhulp, die werkt conform artikel 4.2.1 uit de 
Jeugdwet. In 2018 zijn er geen klachten bij deze externe klachtencommissie ingediend.  
 

 2017 2018 

Uiting van ongenoegen 10 5 
Klacht intern behandeld 2 12 
Klacht bij externe klachtencommissie 1 0 

 
Ten opzichte van 2017 is er een daling te zien in het aantal uitingen van ongenoegen en een stijging 
van de intern behandelde klachten. Bij twee klachten werd de ombudsman betrokken door de ouder. 
De aard van deze klachten was zeer divers. Klachten betreffen communicatie, bejegening, planning 
van de jeugdgezondheidszorg en professionaliteit van de medewerkers. De afhandeling van de 
klachten vond plaats in gesprekken. De uitingen van ongenoegen waren bedoeld om aan het CJG een 
leerpunt mee te geven. Leer- en verbeterpunten van klachten en uitingen van ongenoegen zijn met 
de CJG-teams besproken om verbeteringen te realiseren.  
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6.2.2  Meldingen van incidenten en datalekken 

Het CJG registreert incidenten, datalekken en calamiteiten om mogelijke verbeterpunten in beeld te 
krijgen. Er zijn in totaal 14 incidenten gemeld, waarvan drie incidenten betrekking hadden op het 
geven van vaccinaties en zeven incidenten hadden te maken met verbale agressie door een ouder of 
jeugdige. In 2017 betrof dit een incident en in 2018 acht incidenten. In 2019 staat er opnieuw een 
training Omgaan met agressie voor medewerkers gepland.  
 
Er zijn vier datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), omdat persoonsgegevens 
naar een verkeerde ontvanger waren gestuurd. Datalekken deden zich minder vaak voor dan in 2017 
(toen zeven datalekken gemeld bij de AP). 
 
Er zijn geen calamiteiten geweest. 
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7.  Ontwikkelingen en samenwerking 
 
In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen van het CJG. Omdat voor alle 
kernactiviteiten de samenwerking met basisvoorzieningen en zorgpartners van essentieel belang is, 
gaan veel van deze ontwikkelingen over deze samenwerking. Het CJG benadert partners actief voor 
samenwerking en daarnaast kunnen professionals van basisvoorzieningen bij het CJG voor advies 
terecht.  In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen in het CJG en de 
samenwerking met andere partners, naast de ontwikkelingen die reeds besproken zijn, zoals de 
wachtlijsten (zie hoofdstuk 3.5) en de knelpunten in de samenwerking met Veilig Thuis (zie hoofdstuk 
4.4).  
 

 Ontwikkelingen en resultaten  
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Pilot M@ZL  
Het voorkomen van ziekteverzuim en voortijdig schoolverlaten en langdurig thuiszitten.   
De pilot M@ZL is na de zomer gestart op het IJsselcollege, locatie Wiekslag onder tweedeklassers. 
Als leerlingen vaak worden ziekgemeld, wordt het gesprek aangegaan, eerst door school en 
vervolgens door de jeugdverpleegkundige of jeugdarts om oorzaken te achterhalen en kinderen die 
vaak of lang ziek zijn te ondersteunen om weer naar school te gaan. In 2019 staan de evaluaties van 
deze pilot gepland. 

Project depressiepreventie  
Doel is het voorkomen van depressie en suïcide en het tijdig signaleren en inzetten van passende 
hulp bij depressie en suïcide gedachten. Het project op het Voortgezet onderwijs bestaat uit twee 
onderdelen: 

 Inzet van de zomercursus ‘Plezier op School’ voor 20 aanstaande brugklassers die op de 
basisschool gepest zijn of andere problemen hadden in de omgang met anderen om straks een 
goede start te maken op de nieuwe school. Daaraan gekoppeld is een ouderavond, waarbij 
ouders elkaar handvatten boden en er ruimte was om zorgen te delen. Zowel ouders als 
jongeren waren positief.  

 Vroegtijdige signalering door het afnemen van de Vragenlijst over Zelfdoding en 
Zelfbeschadiging (VOZZ) onder tweedeklassers in schooljaar 2018/2019. De VOZZ 
vergemakkelijkt het gesprek over suïcidaliteit tussen de jongere, docent en hulpverlener, om 
passende hulp te bieden.  

Jeugdcoach op School 
Door jeugdhulp op school te bieden is jeugdhulp laagdrempelig en toegankelijk voor jongeren en 
hun ouders; draagt jeugdhulp bij aan het functioneren van jongeren op scholen; zijn er minder 
schotten en overgangen voor jongeren en gezinnen nodig en minder overleg. 
In de eerste helft van 2018 is een visie ontwikkeld samen met directies van scholen en gemeente 
over de zorgstructuur op de VO scholen, opgetekend in het Praatpapier ‘Jeugdcoach op School’. 
Kern is dat het SMW en jeugdhulp vanuit het CJG integreert en jeugdhulp meer in de school 
plaatsvindt, passend bij de gemeentelijke visie op de school als werkplaats. Waarbij jongeren 
worden geholpen in een gezonde ontwikkeling en goed kunnen functioneren op school. Maar ook 
docenten en de school zich gesteund voelen en handvatten hebben door de ondersteuning van 
jongeren op school.  
Eind 2018 is op het IJsselcollege (locatie Wiekslag) een pilot gestart met een jeugdcoach op school 
van het CJG. Daarmee wordt slechts geoefend met een deel van het gewenste scenario, namelijk 
het bieden van jeugdhulp op school. Met de integratie van SMW en jeugdhulp wordt niet geoefend 
terwijl hier de grootste efficiëntieslag en het verminderen van overgangen voor gezinnen kan 
worden gerealiseerd. Deze pilot loopt tot de zomervakantie 2019 en wordt dan geëvalueerd.  
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Spreekuur ROC Zadkine  
Het voorkomen van ziekteverzuim, voortijdig schoolverlaten en langdurig thuiszitten. 
Op dit maandelijkse spreekuur worden studenten met (zorgelijk) ziekteverzuim gesproken.  
Dit schooljaar is gestart met het voeren van een ‘3-gesprek’: de leerling, de klassenbegeleider en 
het CJG starten gezamenlijk het gesprek over het ziekteverzuim. Dit biedt transparantie en is 
minder vrijblijvend voor de student. Aansluitend kan de CJG medewerker het gesprek alleen verder 
voeren met de student en ingaan op de mogelijke problematiek. In schooljaar 2017/2018 zijn er 15 
studenten aangemeld.  
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Door een goede samenwerking met Welzijn Capelle wordt er passende hulp geboden rondom 
gezinnen waar naast jeugdhulp ook welzijn of volwassenzorg nodig is. 

 Ontwikkeling en invulling Huizen van de Wijk 
 Vluchtelingenwelzijn: een jeugdverpleegkundige en jeugd- en gezinscoach sluiten aan bij een 

bezoek van SWC aan nieuwe vluchtelingengezinnen om het gesprek aan te gaan over de 
ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Daarnaast zijn er in 2018 specifieke 
groepsvoorlichtingen gegeven over gezonde voeding en opvoeding in twee culturen.  

 Regelmatig overleg tussen beide managementteams ter versterking van een sluitende aanpak. 
 Sinds 2018 sluit een medewerker van het CJG aan bij het aanmeldteam van SWC om te 

beoordelen of gezamenlijk optrekken in gezinnen passend is.  
 Samenwerking binnen het project Kind Centraal (zie toelichting hieronder) 
 Samenwerking in het KinderLab (zie toelichting hieronder) 
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t Op casusniveau wordt er voor jongeren die 18 worden en waarbij hulp vanuit de WMO passend zou 
zijn, enkele maanden voor de 18e verjaardag samenwerking gezocht met het WMO-loket voor een 
warme overdracht, conform eerder gemaakte werkafspraken.  
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Het bieden van passende hulp voor gezinnen die bij de huisarts aankloppen voor hulp of zorgen bij 
opvoeding en ontwikkeling. Inzet van specialistische jeugdhulp en specifiek de jeugd-ggz te 
verminderen, door vroegtijdig, snel en dichtbij, passende hulp te bieden. 

 Begin 2018 zijn huisartsen individueel benaderd door de CJG-teams om de samenwerking te 
bespreken. 

 Samenwerkingsafspraken zijn opnieuw besproken en aangepast.  
 Ontwikkeling voorstel  jeugd- en gezinspsycholoog in de huisartsenpraktijk. In het hele land 

zijn er ontwikkelingen rondom de POH-jeugd-ggz in de huisartsenpraktijken, die op 
verschillende manieren wordt ingevuld. Er is door het CJG een voorstel uitgewerkt hoe dit in 
Capelle aan den IJssel vorm kan krijgen en hierover is het gesprek aangegaan met de Stichting 
Capelse Huisartsen en de gemeente. De huisartsen juichen een initiatief op de POH-jeugd-ggz 
toe, zeker als dit een jeugd- en gezinspsycholoog is van het CJG waarbij zij geen werkgeversrol 
hebben. Echter ze zien geen mogelijkheden om dit fysiek in de verschillende praktijken te 
positioneren.  
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Jeugdbeschermingsplein: ouders en jongeren aan tafel 
De gemeente was voornemens, om per 1 januari 2019 ouders en jeugdigen uit te nodigen bij het 
jeugdbeschermingsplein. Het CJG sloot aan bij diverse gemeentelijke overleggen over dit 
onderwerp en heeft de voorzitter van het jeugdbeschermingsplein uitgenodigd om de nieuwe 
folders hierover voor te leggen aan de CJG cliëntenraad. Ter voorbereiding hebben jeugd- en 
gezinscoaches een verdiepingsscholing GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften) rondom 
basiszorg en veiligheid gevolgd. In deze scholing is extra stilgestaan bij het in gesprek gaan met 
ouders en kinderen over signalen van onveiligheid. Ook zijn de interne werkprocessen aangepast 
aan de nieuwe afspraken die deze ontwikkeling met zich meebrengt. 
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Samenwerking met jeugdbescherming 
Snel kunnen op- en afschalen zodat veiligheid vergroot wordt in gezinnen en hulp zo zwaar als 
nodig en zo licht als mogelijk is. 

 Samenwerkingsafspraken zijn vernieuwd. De teams van beide organisaties zijn hierin betrokken 
door tijdens een gezamenlijke bijeenkomst aan de hand van een quiz situaties uit de dagelijkse 
praktijk en samenwerkingsafspraken door te nemen.  

 Gezamenlijk is de wens uitgesproken om jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst te plannen 
waarin collega’s van het CJG en JBRR elkaar zien en aan de hand van een thema in gesprek 
gaan. 

Voorbereiding implementatie nieuwe meldcode 
Per 1 januari 2019 is de vernieuwde landelijke meldcode ingegaan. Het CJG heeft zich hierop 
voorbereid door de interne werkprocessen aan te passen. De aandachtsfunctionarissen ‘huiselijk 
geweld en kindermishandeling’ van het CJG hebben de nieuwe afspraken in de CJG-teams 
besproken. De verwachting is dat door de vernieuwde meldcode, er veel meer meldingen bij Veilig 
Thuis zullen worden gedaan. Dit omdat de meldcode hier ten opzichte van de vorige versie vaker 
om vraagt en Veilig Thuis een monitorfunctie en radarfunctie zal hebben. 
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 Er vinden periodieke overleggen plaats. 
 Op casusniveau is er afstemming tussen de aanbieder en de casusregisseur vanuit het CJG.  
 Regelmatig is er afgelopen jaar ook sprake geweest van het organiseren van maatwerktrajecten 

met zorgaanbieders als alternatief voor regionaal ingekochte zorg dan wel PGB. 
 Ook is er een basis-GGZ+ traject opgezet met een aantal zorgaanbieders, om te voorkomen dat 

jeugdigen onnodig lang moeten wachten voor specialistische jeugd-GGZ terwijl de problematiek 
zich ook leent om door lokale aanbieders te laten behandelen. 

 Tevens is er door het CJG meegewerkt in inkoop van onderwijszorgarrangementen en de 
administratieve afhandeling hiervan.  
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Doel is het snel kunnen inzetten van passende hulp en snel kunnen op- en afschalen zodat hulp zo 
zwaar als nodig en zo licht als mogelijk is. 

 In 2018 is de nieuwe vorm van inkoop middels de Resultaat Gerichte Bekostiging ingevoerd. 
Daarvoor heeft het CJG een nieuwe wijze van het inschakelen en beschikken van specialistische 
jeugdhulp en een casusregierol bij de inzet van regionaal ingekochte jeugdhulp zorgvuldig 
geïmplementeerd.  

 Wanneer de zorg niet (tijdig) op gang komt neemt het CJG hierover contact op met de 
aanbieder. Indien dat niet het gewenste resultaat heeft, wordt het signaal opgeschaald naar de 
regio (GR) en de gemeente. Er zijn vele signalen doorgegeven aan de regio. De signalen hebben 
met name betrekking op de lange wachtlijsten, onderaannemerschap en het ontbreken van 
inzet van overbruggingszorg door de aanbieder. De GR geeft bij deze signalen aan dat zij het 
signaal kennen en bespreken met de betreffende aanbieder. Deze gesprekken hebben echter 
niet tot verbeteringen geleid.  

 Met het Medisch Kinderdagverblijf de Kleine Plantage (Enver) zijn afspraken gemaakt over de 
doorstroom die hapert van de diagnostiek- naar de behandelgroep.  

 Met het FACT team van Parnassia zijn specifieke afspraken gemaakt over casusregie: hoe 
trekken we gezamenlijk op? De afspraken zijn in december 2018 geëvalueerd, waarbij er sprake 
is van een snellere en betere samenwerking.  
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Doel is het lokaal bieden van meer vormen van zorg en het voorkomen van onnodige overgangen 
voor jeugdigen en gezinnen. 

 Specialistische ambulante hulp: Doelgroep is om gezinnen met complexe problematiek waar 
risico’s spelen voor de veiligheid van gezinsleden lokaal hulp te bieden vanuit het CJG.  
In juli 2018 is een pilot voor de inzet van deze hulp met positieve resultaten afgerond (zie de 
infographic) en heeft dit aanbod een plek gekregen binnen ons jeugdhulpaanbod  

 Jeugd- en gezinspsycholoog: Sinds 2017 zijn er in de CJG-teams jeugd- en gezinspsychologen 
werkzaam. Zij bieden behandeling voor psychologische problemen systemisch en 
oplossingsgericht, waar gezinscoaching en casusregie onderdeel zijn van hun aanpak.  
Alle jeugd- en gezinspsychologen hebben in 2018 de basiscursus cognitieve gedragstherapie 
met succes behaald en bieden behandeling volgens de cognitieve gedragstherapeutische 
principes en behandelprotocollen.  
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Project Kindcentraal februari 2018 - februari 2019 
Doel van dit project is het voorkomen van negatieve gevolgen van scheidingen voor kinderen.  

 Focusgroep. Aanbevelingen voor hulpverlening zijn opgenomen in de rapportage “Scheiden… 
do’s en dont’s voor hulpverleners en ouders”. 

 Er is een vragenlijst ontwikkeld om te kunnen inschatten in welke fase van het scheidingsproces 
ouders zich bevinden. Met deze inschatting kan sneller de juiste hulpverlening worden ingezet. 
De vragenlijst wordt getest in de praktijk.  

 Genereren van managementinformatie: daarmee wordt inzicht verkregen in het aantal 
gescheiden inwoners per wijk, inzicht in hoe vaak er sprake is scheidingsproblematiek binnen 
jeugdhulptrajecten van het CJG en gebruik van het aanbod van ondersteuning bij scheidingen.  

 Versterking van samenwerking rondom scheidingsproblematiek door middel van een 
netwerkbijeenkomst en nieuwsbrief.  

 Start Pilot scheidingsspreekuur door CJG en SWC.  
 Verbetering sociale kaart met aanbod voor ouders die gaan scheiden 
 Er is een voorlichtingscampagne ontwikkeld op de website: 

www.cjgcapelleaandenijssel.nl/wijgaanuitelkaar  
 Er is landelijk interesse in het project, resulterende in bijdragen van het CJG aan landelijke 

bijeenkomsten en verschillende interviews.  
Evaluatie van het project vindt plaats in 2019. 
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Het KinderLab is een inspirerende plek voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders. Zij kunnen er 
terecht voor hulp en ondersteuning op het gebied van huiswerk, taal, administratie en opvoeding. 
Ook zijn er activiteiten voor kinderen gericht op talentontwikkeling en ontmoeting. Het CJG is vanaf 
het begin een inloopspreekuur in het Kinderlab gestart. In de loop van 2018 breidt het CJG aanbod 
in het Kinderlab uit en wordt het inloopspreekuur vervangen door themaochtenden, op maat 
ontwikkeld voor het Kinderlab. Voorbeelden van themaochtenden zijn gezonde voeding, stressvrije 
ochtendspits, kind en veiligheid, weerbaarheid, gezonde leefstijl en EHBO. Daarnaast draait sinds 
eind 2018 een vaste persoon van het CJG twee dagen per week in het Kinderlab mee tijdens 
activiteiten om zodoende innovatief, laagdrempelig en outreachend een manier te vinden om 
vragen en behoeften die leven op te halen en met name die ouders te bereiken die niet zo 
makkelijk hulp inschakelen.  

https://cjgcapelleaandenijssel.nl/infographic-pilot-sah/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/infographic-pilot-sah/
http://www.cjgcapelleaandenijssel.nl/wijgaanuitelkaar
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Doel van Coaching on the Job is om de competenties en deskundigheid van de pedagogische 
medewerkers te vergroten met als doel problemen vroegtijdig te signaleren en de ontwikkeling van 
het kind zo optimaal mogelijk te stimuleren. Daarmee wordt inzet van zwaardere hulp voorkomen. 

 De meeste vragen van pedagogische medewerkers betreffen de omgang met kinderen met 
zorgen op de groep en hoe medewerkers dit zelf kunnen oppakken in het contact met ouders.  

 De vraag naar Coaching on the Job stijgt bij kinderopvangorganisaties. In 2018 zijn er twee extra 
coaches aangesteld om de vragen van pedagogische medewerkers op te kunnen vangen.  

 In 2018 is met gemeente en instellingen gesproken over uitbreiding van Coaching on the Job 
naar de BSO’s. De implementatie op alle kindgroepen van IJsselkids is voorbereid en gaat in 
2019 van start.  

 

7.1 Adviserende rol CJG voor gemeentelijk beleid  
In 2018 heeft het CJG de gemeente geadviseerd over ontwikkelingen binnen de 
jeugdgezondheidszorg, preventie, jeugdhulp en haar context, te weten: 

 De knelpunten bij de inzet van regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp (RGB).  
 Gewenste samenwerking tussen zorg en het voortgezet onderwijs met de werkwijze ‘Jeugdcoach 

op School’.   
 Wachtlijsten binnen de jeugdhulp van het CJG en mogelijke oorzaken daarvan. Het CJG heeft 

vervolgens met extra middelen van de gemeente tijdelijk extra personeel geworven om dit op te 
kunnen vangen (zie hoofdstuk 3.5). 

 In het nieuwe coalitieakkoord “Met het oog op morgen” heeft het college onder het motto ‘Geen 
kind Capelle uit’ de visie uitgesproken dat geen kind uit Capelle aan den IJssel hoeft voor 
passende jeugdhulp. Het CJG heeft de gemeente geadviseerd om specialistische aanbieders te 
stimuleren om hulp in Capelle aan den IJssel, aan de Linie, te huisvesten. Hiermee kan de 
gemeente werken aan een plan om deze ambitie te realiseren.  

 Het college heeft in het coalitieakkoord de ambitie gesteld om transformatie 2.0 te realiseren in 
het sociaal domein door middel van doorontwikkeling, integratie en innovatie van de stevige 
basis die gelegd is. Het CJG heeft de gemeente geadviseerd om in de uitwerking van deze 
plannen te denken aan innovaties als jeugdhulp op school, het inrichten van spreekuren van 
jeugd- en gezinspsychologen bij de huisartsenpraktijken en integrale hulp voor jong volwassenen.  

 Over heel 2018 heeft het CJG bij de gemeente concrete signalen aangegeven over het 
functioneren van Veilig Thuis bij zorgmeldingen rondom gezinnen. Zie ook hoofdstuk (4.4).  
Deze signalen hebben helaas nog niet tot de gewenste verbeteringen geleid.  
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8.  Organisatie  
 

8.1 Missie en visie     
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt in Capelle aan den IJssel jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
voor kinderen van -9 maanden tot 18 jaar en jeugdhulp, op preventie gerichte ondersteuning van 
jeugdigen, ouders en professionals. Daarnaast fungeert het CJG als toegangspoort tot niet-vrij 
toegankelijke vormen van jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering, die buiten het CJG 
georganiseerd zijn. Naast de individuele contacten biedt het CJG ook groepsgerichte trainingen en 
bijeenkomsten ter versterking van de eigen kracht van jeugdigen en ouders. Dit alles vanuit het 
principe: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Met de op preventie gerichte activiteiten beoogt het 
CJG het gebruik van zwaardere vormen van jeugdhulp te voorkomen en te verminderen. 
 
Het CJG streeft ernaar dat ieder kind, met meer of minder belemmeringen, gezond en veilig mag 
opgroeien. In een warm en veilig gezin en in een inspirerende buurt. Goed begeleid en gesteund in zijn 
of haar ontwikkeling naar volwassenheid door de ouders. De volgende visie staat hierin centraal:  

 
‘’Opvoeden doe je samen en de professional van het CJG ondersteunt de ouders, de jongere en 

andere professionals met passende informatie, advies en hulp.  
Dichtbij en om de hoek, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.’’ 

 
Voorafgaand aan de oprichting van het CJG is in 2014 een ondernemingsplan opgesteld dat leidend is 
voor beleid, inspanningen en prestaties. Daarnaast heeft het CJG het Strategisch Beleidsplan 2018-
2021 ‘’Innovatie en kracht’’ opgesteld met speerpunten die ontwikkeling, verbreding en verdieping 
van de organisatie betreffen. De speerpunten uit het Strategisch Beleidsplan zijn gecombineerd met 
de aanbevelingen uit de MKBA ‘’Maatschappelijke impact CJG Capelle aan den IJssel’’ (Rebel, 2017) en 
de evaluatie van het functioneren van het lokaal jeugdhulpstelsel en Stichting CJG Capelle aan den 
IJssel ‘’Van goed naar beter’’ (De Visser & Verweij, 2017). Daarmee heeft het CJG concrete plannen 
geformuleerd om bij te dragen aan een verdere transformatie van het Capelse jeugdstelsel. 
 

8.2  Structuur van de organisatie     
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8.3  Werkwijze en kaders     
Taken van het CJG zijn monitoren, signaleren, vaccineren, screenen, informatie, voorlichting, advies, 
instructie, (preventieve) opgroei- en opvoedingsondersteuning, begeleiding en verwijzing. Daarmee is 
het CJG de spil in het jeugdhulpstelsel in Capelle aan den IJssel. Binnen het CJG wordt er wijkgericht 
gewerkt met vier CJG teams samengesteld uit een teamcoordinator, jeugdverpleegkundigen, 
jeugdartsen, jeugd- en gezinscoaches, jeugd- en gezinspsychologen, jeugd- en gezinsondersteuners, 
orthopedagogen en GZ psychologen.  
 
De landelijke, regionale en lokale kaders voor het CJG zijn onder meer de Jeugdwet, de Wet Publieke 
Gezondheid en aanverwante regelingen zoals het Besluit publieke gezondheid, Gemeenschappelijke 
regeling Jeugdhulp Rijnmond, de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de 
gemeentelijke Verordening Jeugdhulp en Nadere Regels bij de Verordening. 
 

8.4  Toezicht en bestuur 
Het CJG Capelle aan den IJssel is ingericht conform de Zorgbrede Governancecode. De Raad van 

Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op beleid van het bestuur en op de algemene gang van 

zaken in het CJG. Daarnaast geeft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies en is de Raad 

van Toezicht klankbord voor het bestuur. De Raad van Toezicht is één keer per kwartaal bijeen 

gekomen met de bestuurder waarbij door middel van kwartaalrapportages de stand van zaken 

besproken zijn. De Raad van Toezicht heeft onder meer goedkeuring verleend aan het 

maatschappelijk jaarverslag en de jaarrekening over 2017, het jaarplan en de begroting over 2019 en 

de halfjaarrapportage 2018.  De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit een voorzitter en vier leden: 

 Mevrouw D.T.H. Starmans (voorzitter), Directeur bestuursadvisering & strategie / loco-
gemeentesecretaris gemeente Amsterdam (voorgedragen door de Cliëntenraad)  

 De heer W.J. Stuursma, Manager Marketing en Verkoop Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotel 
Rotterdam (voorgedragen door de Ondernemingsraad)  

 De heer J.H.R. van Langerak, gepensioneerd hogeschooldocent Hogeschool Rotterdam 

 Mevrouw T.J.M Janmaat, gepensioneerd regiomanager Stek Jeugdzorg 

 De heer E.T.C.M Meijer, Directeur Palladio Groep B.V. 
 
Het CJG heeft een éénhoofdig bestuur, verantwoordelijk voor het besturen van het CJG.  
Het voorkomen van belangenverstrengeling is vastgelegd in de statuten. Er is geen sprake van 
nevenactiviteiten. Het bestuur bestond in 2018 uit: 
 

 De heer W.J. Kramer, Directeur-Bestuurder CJG Capelle aan den IJssel 
 

8.5  Personeel: formatie, ontwikkeling en verzuim 
Omdat het CJG te maken heeft met 1) een arbeidsmarkt die sterk in beweging is waardoor het steeds 
moelijker wordt om de personele bezetting in kwantitatieve en kwalitatieve zin in stand te houden; 
2) een sterk veranderende sector; en 3) het CJG oorzaken van arbeidsverzuim zoveel mogelijk weg 
wil nemen, investeert het CJG in: 

 social recruitment. 

 het aanboren van het eigen netwerk (aanbrengbonus) bij vacatures. 

 een competentiegerichte beoordelingssystematiek. 

 het opgestelde beleidskader Vitaliteit, met een aanbod van onder andere 
gezondheidschecks, een vitaliteitsplatform en vers fruit op het werk.  

 vertrouwenspersonen waar medewerkers een beroep op kunnen doen als zij geconfronteerd 
worden met enige vorm van seksuele intimidatie, agressie/geweld, discriminatie of pesten. 
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Ten opzichte van het voorgaande jaar is het ziekteverzuim iets gedaald. Het 

ziekteverzuim bedroeg gemiddeld 5,2% en daarmee is er sprake van een 

afname van 0,73%. Het ziekteverzuim wordt voornamelijk veroorzaakt door 

een verhoudingsgewijs hoog aantal medewerkers met (niet werk-

gerelateerd) langdurig ziekteverzuim.  

 
 
In 2018 heeft er een Medewerkers tevredenheidsonderzoek 
plaatsgevonden. Er is naar de tevredenheid van medewerkers op  
25 thema’s gekeken, zoals informatie & communicatie, 
organisatiecultuur, ontwikkeling en psychosociale arbeidsbelasting.  
Op maar liefst 21 van de 25 thema’s scoort het CJG hoger dan de benchmark, het gemiddelde in 
Nederland. De grootste positieve verschillen vergeleken met het land zijn er op de indicatoren:  

 innovatieve organisatie; 

 voortdurend werken aan verbetering bij het CJG; en 

 het vragen van feedback aan elkaar. 
De medewerkers zijn het meeste tevreden over de klantgerichtheid van het CJG, hebben een grote 
affiniteit met de dienstverlening van het CJG en vinden het CJG een innovatieve organisatie. 
Medewerkers geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 voor hun tevredenheid met hun werk bij 
het CJG. 43 % van de medewerkers bevelen de organisatie als werkgever enigszins aan en 52 % 
beveelt de organisatie sterk aan als werkgever. Als belangrijkste aandachtspunt komt de werkdruk 
naar voren. De meeste medewerkers ervaren de werkdruk als hoog en geeft aan werkgerelateerde 
problemen (deels) mee naar huis te nemen. De resultaten zijn besproken in elk team en 
verbeterpunten opgesteld. 
 

8.6  Kwaliteitssysteem 
Het CJG heeft al sinds 2016 het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. Het certificaat 

geeft aan dat het CJG in staat is om goede kwaliteit van hulp en zorg te bieden en 

de gestelde doelen te realiseren. Het CJG kent een continu proces van meten, 

evalueren en monitoren in het belang van behoud van kwaliteit van zorg en om te 

leren en verbeteren waar dat kan. Hierbij wordt gekeken naar wensen, behoeften 

en tevredenheid van alle stakeholders. Jaarlijks wordt het CJG door een extern en 

onafhankelijke auditor getoetst op het voldoen aan deze norm.  

8.7  Medezeggenschap 

8.7.1  Cliëntenraad  

De cliëntenraad heeft een nieuw lid kunnen verwelkomen. Het jaar werd afgesloten met een 
samenstelling die bestaat uit een voorzitter, secretaris/penningmeester en vijf leden, waarvan er 
twee jongeren zijn. In 2018 is de cliëntenraad vijf keer bijeengekomen, tweemaal was de 
directeur/bestuurder in de vergadering aanwezig.  
 
De cliëntenraad heeft voor de tweede keer een Autisme belevingscircuit voor mantelzorgers, 
professionals en andere belangstellenden in Capelle aan den IJssel georganiseerd. Opnieuw werd dit 
goed bezocht. De cliëntenraad is gevraagd om mee te denken bij de nieuwe werkwijze waarbij 
ouders/jeugdigen aan tafel worden uitgenodigd bij het JB-plein. Ze hebben hun mening gegeven op 
wat van belang is bij de voorbereiding van ouders/jeugdigen en op een conceptfolder hierover. 
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Een uitgelezen kans om in contact met de achterban te komen is benut 
door op het CJG-festival vertegenwoordigd te zijn.  
 

8.7.2  Ondernemingsraad   

De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit een dagelijks bestuur van drie 
personen (voorzitter, vicevoorzitter en secretaris) en vier OR-leden.  
Het dagelijks bestuur en de OR-leden nemen deel aan verschillende 
commissies, namelijk: arbeidsvoorwaarden, communicatie, financiën, 
jaarcyclus en welzijn.  
 
In februari is de OR in nieuwe samenstelling officieel toegetreden.  
De nieuwe OR is geschoold in de Wet op de Ondernemingsraad en heeft het Actualiteitencongres 
bezocht. Twee leden zijn naar een bijeenkomst geweest over kwaliteit voor het kind. Drie leden 
hebben de training ‘Onderhandelen met de bestuurder’ gevolgd. De OR komt maandelijks bij elkaar. 
Een keer per twee maanden is er overleg met de bestuurder. Een lid van de Raad van Toezicht is bij 
een overlegvergadering aangesloten en wordt geinformeerd door middel van de notulen.  
De OR heeft de volgende instemmingsverzoeken behandeld: dokters- en tandartsbezoek, vergoeding 
computerbril, het vitaliteitsbeleid, uitvoering MTO, werkdrukplan en het verlengen van het contract 
met de arbodienst. In het najaar zijn de OR en de bestuurder samen op twee trainingsdagen 
geweest, waarbij een goede basis gelegd is voor de communicatie en de samenwerking tussen 
beiden. Tevens zijn de speerpunten voor 2019 hier tot stand gekomen.  
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9.  Financieel beleid en resultaat   
 

9.1  Financieel beleid 
Het CJG maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten 

die de organisatie blootstellen aan markt- of kredietrisico’s. Deze betreffen met name financiële 

instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Het CJG handelt niet in financiële derivaten en heeft 

procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te 

beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de organisatie verschuldigde betalingen 

blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de 

desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële 

instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten 

gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. 

9.1.1  Kredietrisico  

Omtrent de vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren wordt geen kredietrisico gelopen. 
 

9.1.2  Renterisico  

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. 
Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen 
worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Het CJG heeft daarom als beleid geen afgeleide 
financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijds) rentefluctuaties te beheersen. 
 

9.1.3  Marktwaarde  

De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder 
vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde. 
 

9.2  Financieel resultaat  
Het jaar is afgesloten met een resultaat van ca. € 13.000.  

De current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf 

te meten. Hierbij worden de kortlopende vorderingen en de liquide middelen gedeeld door de 

kortlopende schulden. In 2018 bedraagt de current ratio 88,37% (2017: 84,52%).  

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen om tegenvallers op te vangen 

zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt en hiervoor wordt het eigen 

vermogen gedeeld door de totale opbrengsten. Het weerstandsvermogen is 0,4% (2017: 0,3%). 

Onder solvabiliteit van een onderneming wordt verstaan de mate waarin zij, in geval van liquidatie, 

kan voldoen aan haar financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen. Om deze 

ratio te bepalen wordt het eigen vermogen gedeeld door de totale activa. De solvabiliteit bedraagt 

1,97% (2017: 1,60%).  

Het CJG streeft naar efficiënte en effectieve bedrijfsvoering waarbij slechts noodzakelijke uitgaven 

worden verricht en alle meevallers (voorzien of onvoorzien) direct ten goede komen aan het verder 

opbouwen van een gezond weerstandsvermogen. 
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