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Zorgmedewerkers kiezen bewust voor de zorg, ze willen mensen helpen. Dat doen ze met toewijding 

en passie. De 259 medewerkers van JGZ hebben het afgelopen jaar veel kinderen en hun ouders ge-

holpen. Vaak met een tip of compliment of met een klein steuntje in de rug. Soms ook met intensie-

vere begeleiding. Het is belangrijk dat medewerkers plezier in hun werk hebben en dat ze een gevoel 

van eigenaarschap hebben. Daarom zijn we een paar jaar geleden een verandertraject naar zelforga-

nisatie begonnen. Daarvan plukken we – juist in dit Corona-jaar – de vruchten van. 

 

2020 was voor de hele wereld een uitzonderlijk jaar. Met beperking van onze vrijheid en verdriet door 

ziekte en dood. De coronacrisis deed ons beseffen dat we elkaar nodig hebben. Een hand schudden, 

een omhelzing, een knuffel om troost te bieden, wat misten we dat contact. Ook voor JGZ had het 

coronavirus verregaande gevolgen. We moesten onze zorg steeds verder afschalen, vanwege de lande-

lijke maatregelen konden we maar weinig kinderen ontvangen op het consultatiebureau en we konden 

niet meer op scholen terecht. Ook al was er digitaal veel mogelijk, uiteindelijk moesten we erkennen 

dat we tegen de grenzen aan liepen van wat we aan zorg zouden willen en moeten bieden. Net als bij 

de ziekenhuizen, was er ook bij de jeugdgezondheidszorg sprake van verdringing van zorg. Het niet 

kunnen uitvoeren van de reguliere contacten brengt het risico met zich mee dat kinderen in kwets-

bare situaties niet worden opgemerkt. De impact van het afschalen van de jeugdgezondheidszorg is 

niet direct zichtbaar, maar heeft op termijn verstrekkende gevolgen. 2020 was een lastig jaar, maar 

we hebben veerkracht getoond en hebben veel kinderen en hun ouders tóch kunnen helpen. Vaccina-

ties konden met inachtneming van anderhalve meter tóch doorgaan en we zijn innovatief geweest in 

het bedenken van nieuwe manieren om de zorg te kunnen leveren die nodig was. We hebben samen 

onze schouders eronder gezet, met het vertrouwen dat kleine dingen groot kunnen worden en we sa-

men impact hebben. 

 

JGZ in de coronacrisis  

Jeugdgezondheidszorg heeft een vitale functie. In coronatijd zijn we niet gestopt met onze werk-

zaamheden, maar in een aangepaste vorm doorgegaan. We volgden daarbij de landelijke beleidslijn. 

Twee interne werkgroepen ‘vertaalden’ deze voorschriften in passende werkinstructies. De hielprik, 

de neonatale gehoortest en de vaccinaties gingen door, mits het kind of iemand in het gezin niet ziek 

was natuurlijk. Het zuigelingenhuisbezoek werd zo mogelijk digitaal uitgevoerd. De sluiting van de 

scholen had veel impact op onze zorg voor de oudere kinderen. De professionals hebben getracht om 

zoveel mogelijk tieners op afstand te spreken en te helpen. Het was onvermijdelijk dat een flink aan-

tal contactmomenten is vervallen of alleen werd uitgevoerd bij kinderen die daar op basis van medi-

sche screening voor in aanmerking kwamen. Het uitgangspunt is steeds geweest: de zorg voor kin-

deren in kwetsbare situaties en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma hebben prioriteit. 

Face-to-face contacten bleven mogelijk. Daarvoor werden de nodige maatregelen op de locaties ge-

troffen. We werkten echter zoveel mogelijk digitaal. De tijden van het telefonisch spreekuur werden 

verruimd. Daar werd door ouders veel gebruik van gemaakt. Juist door de coronacrisis hadden ouders 



  

 

meer vragen of behoefte aan een luisterend oor. Werken in coronatijd heeft flexibiliteit van alle pro-

fessionals gevraagd. Alle gemiste contactmomenten inhalen was onmogelijk, maar alles helemaal 

overslaan kon ook niet. We hebben gezocht naar slimme creatieve tussenoplossingen om zicht te hou-

den op de gezondheid en de veiligheid van alle kinderen. 

 
 

Alle gemeenten geven aan dat ze ons hard nodig hebben, dat ze ons waarderen en dat JGZ ertoe 

doet. In verschillende gemeenten voeren we de Regie op preventie uit op scholen. Gemeenten en 

samenwerkingspartners weten ons goed en steeds beter te vinden als het om preventieve zorg voor de 

jeugd gaat. Ook vanuit het Rijk wordt er een beroep gedaan op JGZ. We voeren de nieuwe 

vaccinatiecampagnes uit en geven extra voorlichting over het belang van vaccineren. Daarnaast zijn 

we betrokken bij diverse landelijke ontwikkelingen. Denk aan de bestuurstafel JGZ die bij alle 

organisaties in Nederland betrokken zijn, en daarmee de (preventieve) jeugdgezondheidszorg 

vertegenwoordigt richting overheid (VWS, RIVM, VNG, etc.) en de landelijke partners in de zorg en 

onderwijs. 

 

Online bereikbaarheid  

Onze bereikbaarheid online is verbeterd. Via Mijn Kinddossier, kunnen ouders nu zelf afspraken 

maken, het gezondheidsdossier van hun kind inzien en adviezen teruglezen. Er zijn meer stappen 

nodig op het gebied van digitalisering om aan te sluiten op de actuele behoefte van ouders en 

jongeren. Daarom zijn we aangehaakt bij het HealthDeal I-JGZ. Samen met het NCJ, TNO en enkele 

andere JGZ-pioniers hebben we een pilot gedaan omtrent online ondersteuning en een 24 uurs 

bereikbaarheid voor ouders en jongeren. Hoewel dit aanbod in een behoefte voorzag, moesten we – 

vanwege het ontbreken van structurele financiering – eind 2020 toch besluiten tijdelijk te stoppen. 

Gelukkig kunnen we de 24-uurs bereikbaarheid als een ‘must have’ opnemen in het aanstaande 

Nationaal JGZ Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord. 

 

Kwaliteit en Veiligheid 

Samen met het NCJ, de NVTZ en CJG Rijnmond hebben we een voorstel gedaan om kwaliteit en 

veiligheid binnen onze organisatie te optimaliseren. Op basis van het vertrouwen in de professionals 

(zie ook het rapport/advies van de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving; RVS: “Blijk van 

vertrouwen”) willen we de methodiek van de Dialoog gaan inzetten. Het voorstel – onder de titel 

“Lerende kwaliteit & veiligheid” – hebben we gepresenteerd aan IGJ. IGJ was enthousiast en wil ons 

de komende jaren de ruimte geven om met deze methodiek – samen met de landelijke collega-

organisaties – aan de slag te gaan met onze kwaliteit & veiligheid. De komst van een eigen 

kwaliteitsfunctionaris in 2021 zal hieraan zeker een impuls geven.  

 



  

 

Successen moet je vieren. Voor de Corona-crisis deden we dat met team-uitjes en organisatiefeestjes. 

Ook organiseerden we bijeenkomsten voor alle collega’s waar zij hun Talenten konden Ontwikkelen 

tot Prestaties (de zogenaamde TOP-middagen) en tevens met elkaar in contact traden om kennis en 

ervaring uit te wisselen. Helaas gooide het Coronavirus en de anderhalve meter maatregel even als 

andere preventieve beschermende maatregelen roet in het eten. Begin van het jaar konden we nog 

een TOP-middag realiseren rondom het thema “veilig en gezond werken door flexibilisering en 

triageren” in aanloop naar het Zorg Op Maat programma. En ook de Hei-sessie met de RvT, OR, het 

Expertise Centrum en het MT kon nog plaatsvinden. De heisessie stond dit jaar in het teken van 

“Kwaliteit van zorg en de waarde van kwaliteitsmeting in relatie tot de interne en externe 

verantwoording in een nieuwe verander(en)de tijd”. Maar daarna waren fysieke bijeenkomsten met 

grote aantallen collega’s niet meer mogelijk. Het team dat het jaarlijkse JGZ-event zou voorbereiden 

heeft als alternatief gezorgd voor een goed gevulde Goodiebag waarmee de JGZ-ers op een plezierige 

en ontspannen manier de zomerperiode konden doorkomen. Hieraan was een hyperlink toegevoegd 

naar een speciaal voor JGZ ontwikkelde online-workshop door Berthold Gunster van Omdenken. En 

ook de kerstbijeenkomst heeft online vorm gekregen met een pub quiz en vervolgens een ZOOM-

outbreak-room mogelijkheid om in kleine groepen met je collega’s een gezellig en sfeervol gesprek te 

voeren. En zo hebben we toch nog enigszins kunnen zorgen voor: alle medewerkers bij elkaar, 

gedreven en enthousiast. Want goede zorg, plezier in het werk en een gezonde organisatie, daar gaan 

we voor! En zo kunnen we dan ook zorgen voor blije en gezonde kinderen. 

 
Op verkenningstocht naar zelforganisatie 

JGZ vervolgt de weg naar het gekozen organisatiemodel dat gebaseerd is op zelforganisatie. De zorg 

wordt in toenemende mate geregeld door de uitvoerende professionals. Zij werken samen in teams. 

De zelforganiserende teams, afgekort tot ZOT, voeren zowel inhoudelijke taken als regeltaken uit. 

Daarbij wordt steeds gezocht naar de balans tussen ziel en zakelijkheid: vanuit het hart het allerbeste 

willen doen voor de klant en vanuit het hoofd oog houden voor de kwaliteit van de zorg en de 

teamresultaten. En juist dit jaar waarin het Coronavirus de wereld in zijn greep kreeg en hield, 

moesten en konden we een beroep doen op die zelfstandigheid van de teams. Dat nam niet weg dat – 

juist in crisistijd – ook meer centrale sturing wenselijk en noodzakelijk bleek. De grenzen waarbinnen 

de teams autonoom konden acteren, moesten verlegd en de speelruimte soms ingeperkt worden. 

 

Beweging op de arbeidsmarkt  

Het aantal medewerkers is gedurende het jaar enigszins toegenomen. Er vertrokken weliswaar 

mensen vanwege (pre)pensioen, om persoonlijke redenen of omdat zij niet met de veranderingen in 

de organisatie mee konden gaan. Anderzijds kozen nieuwe professionals er juist voor om bij JGZ te 

gaan werken vanwege de ontwikkeling naar zelforganisatie. Het valt niet mee om op de huidige 

arbeidsmarkt nieuw personeel aan te trekken. Van de aangepast werving- en selectiebeleid eind 2018 

en een positieve uitstraling in de organisatie plukken we nog steeds de vruchten en lukt het ons om 

tijdig bijna alle vacatures te vervullen.  



  

 

 

JGZ als opleider  

Voor het werk in de jeugdgezondheidszorg zijn verpleegkundigen en gespecialiseerde artsen nodig. 

JGZ biedt voor beide beroepsgroepen stage- en opleidingsmogelijkheden. Voor het begeleiden van 

artsen in opleiding is een samenwerkingsverband aangegaan met JGZ Kennemerland, CJG Den Haag en 

CJG Capelle aan den IJssel. Ook nieuw is de stagemogelijkheid voor buitenlandse artsen die een 

aanvullende Nederlandse opleiding volgen. 

 

Onze medewerkers 

Met 259 bedreven, gedreven en betrokken medewerkers staat JGZ elke dag klaar voor ouders en 

kinderen op 28 locaties in 8 gemeenten. Een organisatie die vooruit wil. Die flexibele zorg op maat wil 

leveren. Die er wil zijn voor de klant en maar één doel voor ogen heeft: blije en gezonde kinderen en 

jongeren. Daarvoor leggen we verbinding. Verbinding met jongeren, ouders, scholen en 

ketenpartners. JGZ is ten slotte van ons allemaal. We zorgen ervoor dat ouders en kinderen gezien, 

gehoord, en erkend worden. Dat is de basis van onze hoogwaardige preventieve medische 

ondersteuning. In 2020 hebben we 15 nieuwe medewerkers kunnen verwelkomen. We hebben 2020 

afgesloten met een verzuimpercentage van 5,8% (exclusief zwangerschapsverlof).  

 

Werkgebied 

JGZ werkt voor de (8) gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-

Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Het werkgebied van JGZ heeft ruim 500.000 

inwoners, waarvan circa 115.000 kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. JGZ-professionals zien in diverse 

contacten 93% van alle kinderen van 0 tot 4 jaar en 78% van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 

jaar: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn.  

 

  



  

 

Om een globaal beeld te geven van de realisatie en de situatie binnen de H8 zal in deze paragraaf een 

overzicht gegeven worden van de verschillende zaken van het BTP op H8 niveau. Hierbij zal het bereik 

per gemeente in overzicht gebracht worden, de status van de contactmomenten en de verwijzingen.  

 

Gemeente 

4-7 dagen 
(norm 
95%) 

2 weken-6 
maanden (norm 
95%) 

7-12 maand 
(Norm 95%) 

1-4 jaar 
(Norm 
90%) 

4-12 jaar 
(Norm 
33,75%) 

12-18 jaar 
(Norm 
30%) 

Delft 96,5% 94,4% 86,2% 82,4% 25,3% 16,3% 

Leidschen-
dam-Voor-
burg 

95,2% 88,6% 83,1% 75,2% 16,6% 12,8% 

Midden-
Delfland 

96,6% 95,0% 81,5% 86,6% 30,0% 1,4% 

Pijnacker-
Nootdorp 

96,6% 91,0% 83,1% 86,2% 24,5% 1,7% 

Rijswijk 94,2% 92,4% 87,4% 85,4% 22,9% 9,9% 

Wassenaar 91,0% 95,5% 78,5% 81,2% 17,7% 15,4% 

Westland 96,8% 95,6% 85,3% 85,1% 21,8% 19,5% 

Zoetermeer 95,7% 93,5% 82,0% 76,8% 22,0% 24,3% 

 

Gemeente Afgezegd Geweigerd NVMB NVZB Verschenen 

Delft 3,9% 0,0% 7,0% 2,1% 87,0% 

Leidschendam-Voorburg 4,2% 0,1% 6,0% 1,6% 88,1% 

Midden-Delfland 4,4% 0,0% 7,1% 1,7% 86,8% 

Pijnacker-Nootdorp 4,2% 0,0% 6,7% 1,6% 87,5% 

Rijswijk 7,3% 0,1% 6,9% 2,7% 83,1% 

Wassenaar 3,3% - 5,2% 1,7% 89,8% 

Westland 4,6% 0,1% 6,4% 1,6% 87,4% 

Zoetermeer 4,4% 0,0% 8,2% 2,2% 85,1% 

 

Er zal in de individuele hoofdstukken verder ingegaan worden op de bereikcijfers per gemeente. Wel 

geldt voor onze gehele regio dat het bereik te lijden heeft gehad onder de restricties van afgelopen 

jaar. Het hogere aantal afgezegde consulten heeft direct gevolg gehad voor het algehele bereik. In de 

bijlagen is een overzicht opgenomen van alle door ons gerealiseerde verwijzingen. Deze zijn per 

leeftijdsgroep uiteengezet per gemeente op onderwerp. De Verwijzingen zijn net als in voorgaande 

jaren weer vergelijkbaar voor iedere leeftijdsgroep en er is relatief weinig differentiatie per 

gemeente. Dat wil zeggen dat van 0-1 jaar er voornamelijk verwezen wordt naar Fysiotherapeut 

(motoriek) en de Radioloog (heupen) en daarnaast ook vaak naar de huisarts en kinderarts. De 

verwijzingen naar de kinderarts en huisarts zijn voor zeer diverse redenen,  Van 1-4 jaar is dit 



  

 

voornamelijk de logopedist (1ste fase diagnostiek) en de oogarts (visus onderzoek), gevolgd door de 

Fysio, huisarts en kinderarts. Het aantal verwijzing op schoolgaande leeftijd is weer beduidend lager. 

In de leeftijd 4-12 is nog steeds de oogarts de meest voorkomende, maar daarnaast is het relatief 

gelijk verdeeld. In de 12-18 is alleen de verwijzing huisarts nog noemenswaardig aanwezig.  

 

Ondanks het Corona jaar waar we mee te maken hebben gehad is het aantal verwijzingen 

vergelijkbaar met 2019 & 2018. Dat wil zeggen het absolute aantal per gemeente is vergelijkbaar 

evenals de relatieve verdeling van de verwijzingen.  

 

Onderstaande paragraaf laat een uiteenzetting zien van de vaccinatiegraden in onze regio van het 

jaar 2019. Dit omdat de officiële vaccinatiecijfers voor 2020, pas in de lente van 2021 gepresenteerd 

worden vanuit het RIVM. De hieronder volgende tekst is een onderdeel van de inhoudelijke RIVM-

rapportage over het RVP van 2019 en gelijk aan die in de halfjaarrapportage. 

 

Voor het eerst sinds vijf jaar is er sprake van een lichte toename in de vaccinatiegraad. De extra 

media-aandacht voor het onderwerp vaccinatie en de diverse landelijke en regionale initiatieven met 

als doel de vaccinatiegraad te verhogen, lijken hun vruchten af te werpen. Ook de dreiging van de 

meningokokken W-uitbraak heeft mogelijk een rol gespeeld. Hopelijk zet deze verbetering van de 

vaccinatiegraad in de toekomst door, want de vaccinatiegraad is nog niet terug op het oude niveau 

van ongeveer zes jaar geleden. Op dit moment is het niet duidelijk in hoeverre de coronacrisis effect 

zal hebben op de vaccinatiegraad in komende jaren. De mate van het effect van de coronacrisis op de 

vaccinatiegraad is afhankelijk van de duur van de crisis en of gemiste vaccinaties nog (tijdig) worden 

ingehaald.  

 

De landelijke vaccinatiegraad is voor de meeste vaccinaties licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. 

Bij zuigelingen geboren in 2017 is de toename voor de BMR-vaccinatie het grootst (+0,7% tot 93,6%).  

Opvallend is de toename (+7,5%) in de landelijke HPV-vaccinatiegraad tot 53% voor meisjes geboren in 

2005. De voorlopige vaccinatiegraad onder meisjes die een jaar jonger zijn, ligt momenteel al op 59% 

en zal naar verwachting nog verder toenemen. Daarnaast is er voor HPV ook sprake van een 

inhaaleffect (vaccinatie na de leeftijd van 14 jaar), met name voor de geboortecohorten 2002 tot en 

met 2005. Door de flexibele opstelling van veel JGZ-organisaties konden adolescente meisjes naast 

hun MenACWY-vaccinatie ook meteen een HPV-vaccinatie krijgen, als ze die nog nodig hadden, met of 

zonder oproep. Ook krijgen deze meisjes nu nog een extra oproep voor het inhalen van de HPV-

vaccinatie. Beide acties hebben de HPV-vaccinatiegraad een boost gegeven. 

  

Verder is de landelijke deelname onder adolescenten geboren in de periode 2001-2005 aan de 

MenACWY-vaccinatie hoog (voorlopige vaccinatiegraad 86%; een deel van deze adolescenten krijgt nog 

een herinnering). De deelname is het hoogst onder adolescenten geboren in 2004 (89,6%); 

adolescenten geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 ontvingen als eerste groep een uitnodiging 



  

 

en herinnering voor MenACWY-vaccinatie en hebben dus ook de meeste tijd gehad om de vaccinatie te 

halen. De deelname is het laagst onder adolescenten geboren in 2001 (80,9%). Mogelijk speelt hier 

mee dat oudere adolescenten moeilijker te bereiken zijn wanneer ze gaan studeren en/of op zichzelf 

gaan wonen. Al met al is het een hele prestatie van JGZ dat er in 2019 zoveel adolescenten werden 

bereikt en zijn gevaccineerd - een extra inspanning naast het reguliere werk, dat op de meeste 

plaatsen ook gewoon doorgang kon vinden.  

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



Om een algeheel beeld te geven zal er hieronder een tabel weergeven worden met alle 

daadwerkelijke realisatie t/m december 2020. En daarbij aangegeven hoeveel inzet of trajecten er 

nog over zijn. Een uitgebreide uitleg zal in de hoofdstukken per gemeente gegeven worden. Hier zal 

ook ingegaan worden op het maatwerk.  

 

  Delft LDV MD PND 

  Realisatie Resterend Realisatie Resterend Realisatie Resterend Realisatie Resterend 

Bemoeizorg 

68 12 38 

-12 0 0 15 1 

Toeleiding 
VVE 

374 438 268 
483 106 76 195 394 

Onderzoek 
bij ziekte-
verzuim 

83 17 67 

33 8 7 13 3 

PN door Arts 
JGZ 

18 48 0 
2  0 7 3 

PN door VPK 
JGZ 

64 64 61 

65 14 48 12 12 

GV door 
Arts JGZ 

0 0 0 
8  0  0 

GV door VPK 
JGZ 

0 20 13 

37 0 22 6 29 

  
        

  Delft LDV MD PND 

  Realisatie Resterend Realisatie Resterend Realisatie Resterend Realisatie Resterend 

Stevig Ou-
derschap 

37 8 30 
0 3 2 24 -3 

Video-ho-
metraining 

3 3 
 

0 3 1   0 

Begeleiding 
Overgewicht 

11 9 
 

0   0   0 

Inloop 
spreekuur 

22 206 
 

0   0   0 

Regie op 
zorg 

0,98 0 
 

0   0 0,08 0 

Extra Inzet 
Statushou-
ders 

23 -13 25 

-5 12 -5 5 10 

NCJ Voor-
Zorg 1ste 
jaar 

0 0 1 

4   0   0 

NCJ Voor-
Zorg 2de 
jaar 

0 0 1 

0   0   0 

NCJ Voor-
Zorg laatste 
half jaar 

0 0 0 

0   0   0 

 
 

RW WAS WL ZTM 

  
Realisatie Resterend Realisatie Resterend Realisatie Resterend Realisatie Resterend 



  

 

Be-
moei-
zorg 75 -5 29 -9 11 19 49 26 

Toelei-
ding 
VVE 269 383 123 92 639 429 423 842 

Onder-
zoek 
bij 

ziekte-
ver-
zuim 96 64 7 13 56 64 111 39 

PN door 
Arts 
JGZ 16 14 0 10 2 11 9 26 

PN door 
VPK 
JGZ 28 81 82 18 87 48 71 179 

GV 
door 
Arts 
JGZ 0 8   0 0 0 0 0 

GV 
door 
VPK 
JGZ 14 21 0 13 0 8 24 28 

           

  RW WAS WL ZTM 

  Realisatie Resterend Realisatie Resterend Realisatie Resterend Realisatie Resterend 

Stevig 
Ouder-
schap 27 3 8 2 22 0 66 -6 

Video-
home-

training 0 4   0 5 -1   0 

Bege-
leiding 
Overge-
wicht 10 10   0   0   0 

Inloop 
spreek-

uur   0   0 200 0   0 

Regie 
op zorg 0,84 0   0   0   0 

Extra 
Inzet 

Status-
houders 12 28 5 0 20 30 60 -30 

NCJ 
Voor-
Zorg 
1ste 
jaar   0   0 1 5 0 6 

NCJ 
Voor-
Zorg 
2de 
jaar   0   0 1 0   0 



  

 

NCJ 
Voor-
Zorg 

laatste 
half 
jaar   0   0   0   0 

 

  



In onderstaand hoofdstuk worden de realisatie cijfers van de gemeente Delft behandeld. Om in eerste 

instantie een goed overzicht te geven zal alles in tabel of grafiek variant gepresenteerd worden. 

Daarnaast zal er op ieder onderdeel van onze werkzaamheden (BTP, bijzondere inzet BTP, BTP 

Flexibel, Programma op Maat en het Lokale Maatwerk) ingezoomd worden. Daar waar er sprake is van 

bijzonderheden of onregelmatigheden zullen deze uitgelicht worden en verklaard waar mogelijk.  

 

 

In bovenstaande grafiek staan de bereikcijfers voor 2020 uiteengezet t.o.v. de norm en het 

gemiddelde van de H8. In verband met de stilleging van het werk in verscheidene 

leeftijdscategorieën, als gevolg van de Covid-19 pandemie is, alleen in de categorie 4-7 dagen en 2 

weken tot 6 maanden sprake van een bereik binnen of op de norm. De schoolgaande jeugd, 4-12 jaar 

en 12-18 jaar heeft een noemenswaardige dip in het bereik welke volledig ten dele valt aan het 

sluiten van de scholen op verschillende momenten in het jaar. Desondanks is er ondanks alle 

restricties op dit gebied alsnog een groot aantal leerlingen bereikt het afgelopen jaar. Hierbij is de 

focus gelegd op leerlingen/jeugdigen die zorgbehoevend zijn/waren. 
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Bovenstaande grafiek laat de status van de contactmomenten zien. Vanuit de begroting houdt JGZ er 

rekening mee dat niet alle ingeplande contactmomenten efficiënt zullen plaatsvinden. Zo zullen er 

altijd afspraken verzet worden en zullen er altijd mensen niet op komen dagen. Zodoende houden wij 

hier rekening mee, maar brengen wij dit ook in kaart om het in de gaten te houden. Het aantal 

afspraken dat afgezegd heeft moeten worden is relatief gezien vrij hoog vergeleken met voorgaande 

jaren. Dit in verband met de gedwongen stop van reguliere contactmomenten die afgelopen jaar bij 

de start van de Coronacrisis heeft plaatsgevonden. Hierbij dient wel aangemerkt te worden dat we 

minder afspraken hebben hoeven afzeggen in de gemeente Delft dan gemiddeld genomen. 

 

 

 

In bovenstaande grafiek is de realisatie van het prenataal huisbezoek opgenomen gezamenlijk met de 

OI’s. In 2020 toe zijn er uiteindelijk 4 van de begrote 19 trajecten opgestart. Deze lage realisatie is 

grotendeels te wijten aan de Coronamaatregelen. Er is echter ook een separaat project in Delft wat 

zorgdraagt voor Zwangeren in een kwetsbare positie. Hierover volgt in de volgende paragraaf meer. 

Naast de reguliere contactmomenten die worden verzorgd door onze artsen en verpleegkundigen 

wordt er ook gebruik gemaakt van onderzoeken op indicatie (OI’s). Deze worden ingezet wanneer er 

aanleiding of noodzaak is om kinderen of ouders extra te zien of zorg te bieden. Daarnaast kunnen ze 
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ook worden aangewend om reguliere contactmomenten te vervangen en dus minder zorg te leveren 

waar men met minder toe kan. Het aantal OI’s wat is gebruikt afgelopen jaar ligt hoger dan in 

voorgaande jaren. De reden hiervoor is dat er veel gebruik gemaakt is van OI’s om weggevallen 

contactmomenten, als gevolg van de Corona restricties, alsnog doorgaan te laten vinden wanneer dit 

nodig geacht werd.   

 

Preventieve logopedie is een essentieel onderdeel van de zorgverlening van JGZ. Alle 2-jarigen 

krijgen een verrijkt Van Wiechen onderzoek. De 15,2% die hieruit kwam als in aanmerking komende 

voor een 1ste fase diagnostiek in Delft is vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

Niet alle 5-jarigen worden standaard meer opgeroepen voor een preventief logopedie spreekuur. In 

plaats daarvan wordt er al enige tijd gebruik gemaakt van een vragenlijst die aan de ouders en 

kinderen meegegeven wordt. Aan de hand van de antwoorden op deze vragenlijst wordt er een 

consult ingepland indien nodig, waaruit dan blijkt of vervolgstappen noodzakelijk zijn. Van 2018 naar 

2019 zagen we al een flinke daling in het aantal kinderen dat een vervolgtraject nodig had en het lijkt 

erop dat er ook nu een daling te zien is. Van 38% vorig jaar naar 28,7% dit jaar. In absolute getallen is 

dit significant lager, maar dit kan grotendeels ook veroorzaakt zijn door de Corona maatregelen en de 

contactmomenten die hierdoor geen doorgang hebben kunnen vinden (kinderen die niet gezien zijn). 

Desondanks is de dalende lijn al twee jaar een aanwezige factor en lijkt de positieve trend door te 

zetten.   

 

Binnen het basistakenpakket en de bijzondere inzet die hier ook in gedaan wordt zijn er altijd zaken 

die er tussenuit springen t.o.v. voorgaande jaren of de andere gemeenten.  

Bijzonderheden in het bereik over het jaar 2020 zijn er uiteraard. Dalingen en lagere bereikcijfers ten 

gevolge van de Corona restricties worden hier echter buiten beschouwing gelaten.  
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Ondanks de Coronarestricties en een dubbele Lockdown afgelopen jaar is de daling in het bereik op 

schoolgaande kinderen in de categorie 4-12 jaar minder dan wij in eerste instantie verwacht hadden. 

De gepleegde inzet door onze professionals in de tussenliggende periodes waarin werkzaamheden wel 

mogelijk waren zijn dan ook groot geweest. Ondanks dat deze inzet niet voldoende was om het tekort 

volledig weg te nemen heeft het desondanks wel de schade beperkt.    

 

Aangaande de bijzondere inzet op het BTP is er sprake van de hierboven genoemde lage realisatie op 

de prenatale huisbezoeken. Deze is qua realisatie verassend laag, maar niet geheel onverwacht gezien 

de situatie afgelopen jaar. Een aanvullende reden kan de realisatie van het project KASTO zijn. 

Hierbij bieden wij in samenwerking met Delft Voor Elkaar, Delft Support en Verloskundigen 

ondersteuning en begeleiding aan zwangeren met een kwetsbare situatie. Dit kan veroorzaakt hebben 

dat deze (jonge) ouders niet zijn opgepakt bij het Pre-SO, maar via KASTO. En dus de realisatie op het 

Pre-SO vrij laag is gebleven, terwijl de vraag naar de inzet van KASTO relatief hoog is geweest. 

 

De inzet op onderzoeken op Indicatie in Delft zijn in het afgelopen jaar vergelijkbaar geweest met de 

andere H8 gemeenten. Dat gezegd hebbende is het aantal en percentage OI’s wel hoger dan in 

voorgaande jaren, omdat deze aangewend werden om uitval van Contactmomenten door de 

Coronarestricties op te vangen waar dit nodig werd geacht.  

 

Onze reguliere contactmomenten en bijzondere inzet zijn op afspraak en planning voor individuele 

gezinnen/kinderen. Daarnaast bieden wij ook een overkoepelende inzet waar iedere ouder/kind 

vrijwillig en zo vaak als nodig gebruik van kan maken als ze willen. Dit zijn de inloopspreekuren op 

onze eigen locaties, welke wekelijks of tweewekelijks bezocht kunnen worden of ons telefonisch 

spreekuur wat iedere werkdag bereikbaar is. Buiten werktijden is daarnaast ook een 24/7 

bereikbaarheidsdienst beschikbaar, welke wij hebben opgezet in samenwerking met 

partnerorganisaties. Hieronder staat het overzicht van de inloopspreekuren en het telefonisch 

spreekuur van het afgelopen jaar. Hou hierbij rekening met het uitvallen van het inloopspreekuur 

door toedoen van de corona restricties door de loop van het jaar. 
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Aantal 

beschikt + 

ophoging 

uit 

Lumpsum 

% realisatie Beschikbaar In lijn met 

verwachting? 

Bijzonderheden 

Bemoeizorg/ Traceren 80 85,0% 12 Ja   

Toeleiding naar VVE 812 46,1% 438 Nee Corona 

Onderzoek bij 

ziekteverzuim 

100 83,0% 17 Nee 

relatief hoge 

realisatie in 

eerste kwartaal 

PN door Arts JGZ 66 27,3% 48 Ja  Corona 

PN door VPK JGZ 

128 50,0% 64 Ja Corona 

GV door Arts JGZ 0 0,0% 0     

GV door VPK JGZ 20 0,0% 20 Ja Corona  

     

Stevig Ouderschap 45 82,2% 8 Ja   

Video-hometraining 6 50,0% 3 Nee   

Begeleiding Overgewicht 20 55,0% 9 Nee Corona 

Inloopspreekuren 

kindercentra/scholen 228 9,6% 206 Nee Corona 

Regie op zorg 

0,98 100,0% 0 ja   

Extra Inzet 

Statushouders 

10 230,0% -13 Nee 

hoge realisatie 

t.o.v. beschikte 

middelen 

 

 

Voor wat betreft de aanvullende werkzaamheden volgen hieronder de aanvullende gegevens van het 

BTP Flex en het Programma op Maat. Voor alle onderdelen zal de aanvullende informatie gegeven 

worden en waar er sprake is van bijzonderheden wordt er ook aanvullende uitleg gegeven 

 

Bemoeizorg:  

Vrijwel alle gestarte Bemoeizorg trajecten zijn gedaan omdat een gezin/kind getraceerd moest 

worden of dat er sprake was van zorgmijdend gedrag. Daarnaast was er sprake van een klein aantal 

gevallen (12) waarbij er vaccinatie achterstand was. Afgelopen jaar hebben we daarnaast ook een 

toename gezien in het aantal gevallen waarbij de gezinssituatie als oorzaak werd gegeven. Een 

ontwikkeling welke in lijn ligt met verwachtingen gezien de grote hoeveelheid tijd die gezinnen 



  

 

(noodgedwongen) met elkaar doorbrachten in het Corona jaar. Van alle afgeronde trajecten is op een 

tiental na alles door het locatieteam zelf opgelost en is de ouder/het kind weer binnen het reguliere 

zorgcircuit gebracht. De overige gezinnen zijn uitgeweken naar zorg bij hun huisarts of een specialist.  

 

Daarnaast hebben wij met Delft Support werkafspraken gemaakt om integraal samen te werken ten 

behoeve van deze doelgroep. Hierdoor hebben we een proactieve samenwerking met elkaar waardoor 

we aandachtsgezinnen goed in beeld hebben. 

Onze samenwerking met Delft voor Elkaar richt zich ook op thema’s zoals weerbaar opvoeden en 

aandacht voor radicalisering, opvoedondersteuning. Met Delft voor Elkaar heeft de samenwerking 

binnen de gebiedsteams meer invulling gekregen. In 2021 hopen wij vanuit het manifest opvoeden en 

opgroeien de verdere invulling vorm te kunnen geven. Dit gaat tot nu toe met een gesloten beurs. In 

2021 zal bekeken of dit ook mogelijk blijft. Tot slot is ook de samenwerking met het JOGG 

geïntensiveerd afgelopen jaar. Opdat wij de inwoners van Delft nog beter van dienst konden zijn. 

 

Toeleiding VVE: 

De realisatie van de toeleiding VVE in 2020 is enigszins anders geweest dan in andere jaren. Van alle 

verwachtte kinderen hebben we slechts 46% mogen verwelkomen op onze spreekuren, dit i.v.m. de 

Coronamaatregelen afgelopen jaar. Afgelopen jaar is daarom hoofdzakelijk ingezet op kinderen welke 

naar ons inzicht een risico op een (taal)achterstand hebben, Zodoende hebben we het aantal kinderen 

dat potentieel tussen wal en schip zou vallen zoveel mogelijk geprobeerd te beperken. Van de wel 

gerealiseerde toeleiding is het resultaat dat 62% van de kinderen volgens onze gegevens al geplaatst 

zijn. Van de 58 niet geplaatste kinderen zijn dit de redenen. 



  

 

 

Wat betreft de niet-geplaatste kinderen is er geen sprake van een bijzondere verdeling. Het relatief 

hoge percentage kinderen wat in 2020 gezien is maar waarvan de status onbekend is, wordt 

veroorzaakt door de moeilijkheden van afgelopen jaar. Dankzij het uitvallen van vele 

contactmomenten is de monitoring van de toeleiding bemoeilijkt. De inspanning benodigd om alle 

informatie te achterhalen is veel hoger dan in reguliere jaren en dit bemerken wij ook aan de soms 

complexe gezinsproblematiek welke zich meer openbaart het afgelopen jaar.  

De reden waarom kinderen in aanmerking kwamen voor VVE is volgens onze gegevens voor 20% te 

wijten aan geen-lage opleiding van de ouders, 65% objectieve (taal) achterstand en 15% is vanwege 

een taalarme omgeving. Dat gezegd hebbende is dit een verdeling die we in de overige gemeenten 

ook zien. Een combinatie van redenen is ook vaak van toepassing.  

De toeleiding VVE in 2020 is enigszins anders geweest dan in andere jaren, met name omdat contact 

en communicatie bemoeilijkt werd door de veelvoud aan restricties waar rekening mee gehouden 

diende te worden. Daarnaast dient wel benoemd te worden dat onze inzet zich ook strekt tot een 

actieve bijdrage in het OAB. Hierbij ligt de focus de afgelopen jaren, en dit jaar, op integrale 

samenwerking ten behoeve van aandachtskinderen en -gezinnen. 

De verdeling van alle door ons afgegeven verwijzingen in Delft over de postcodegebieden ziet er als 

volgt uit: 

Postcodegebied Verwijzingen (%) 

2611 4,0% 

2612 3,3% 

2613 6,0% 
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2614 11,3% 

2622 7,3% 

2623 4,6% 

2624 27,8% 

2625 29,1% 

2627 0,7% 

2628 6,0% 

 

 

Onderzoek bij Ziekteverzuim: 

De realisatie van het onderzoek bij Ziekteverzuim is bijzonder te noemen. Ondanks het volledig 

stilvallen hiervan is namelijk er alsnog sprake van een realisatie die aardig in lijn is met de 

verwachting van een regulier jaar. De reden hiervoor is een hoge realisatie in de eerste 2,5 maanden 

van het jaar en een grote vraag naar de dienst op de momenten dat de VO scholen open waren. Begin 

van het jaar waren er al bijna 50 trajecten gerealiseerd. Mogelijk is dit veroorzaakt door het 

opschakelen in de beginperiode van de Covid-19 uitbraak. Dit om ervoor zorg te dragen dat kinderen 

in een kwetsbare positie vast beter in beeld waren en ook zouden blijven, in het geval van sluiting 

van de scholen en officiële pauze op onze werkzaamheden, welke heeft plaatsgevonden.  

Het originele idee voor 2020 was om met de vernieuwde protocollen te gaan werken om te kijken of 

deze de vraag naar trajecten kon verminderen. Vanwege de beperkingen van afgelopen boekjaar 

heeft dit niet adequaat onderzocht kunnen worden. Vanuit de detail lijsten over dit jaar is op te 

maken dat de meeste trajecten op de reeds bekende scholen hebben plaatsgevonden.  

 

De reden voor aanmelding is in tegenstellig tot voorgaande jaren hoofdzakelijk zorgwekkend verzuim. 

Waar dit voorheen altijd een ongeveer gelijke verdeling tussen zorgwekkend en opvallend verzuim 

was. Dit wil zeggen dat er met name sprake was van veelvuldig en langdurig verzuim (zorgwekkend) 

en in mindere mate van opvallende structuren of patronen in het verzuim. Hierbij dient echter wel 

Delft Totaal

30,95% 28,41%
7,14%

13,00%

61,9% 58,6%

Reden aanmelding onderzoek bij ziekteverzuim

% opvallend ziekteverzuim % overig % zorgwekkend ziekteverzuim



  

 

aangemerkt te worden dat het herkennen of überhaupt signaleren van opvallende verzuim patronen 

vrijwel onmogelijk werd gemaakt door de Corona restricties van afgelopen jaar.   

Voor de twee-derde van de al onderzochten gevallen blijkt dat zij in staat worden geacht om 

onderwijs te volgen en voor de rest van de leerling gold dat zij gedeeltelijk in staat werden geacht.   

In het VO-samenwerkingsverband van Delft bespreken wij gezamenlijk met de gemeente en partners 

hoe we het ziekteverzuim integraal aan kunnen pakken, nu en in de toekomst. De uitvoerende 

werkzaamheden binnen dit samenwerkingsverband hebben afgelopen jaar in minderen mate 

plaatsgevonden. 

 

Hieronder staat een kort overzicht van follow-up afspraken welke gemaakt zijn afgelopen jaar. 

Eveneens als in voorgaande jaren zien we een verdeling ongeveer twee-derde van de gevallen waarbij 

het verzuim gestopt of verminderd is en ongeveer een derde waarbij het onverminderd door is 

gegaan. Conform protocol en afspraken is er daar waar er sprake is van ongeoorloofd verzuim melding 

gemaakt bij leerplicht.  
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Tot slot hebben wij in kaart gebracht welke leeftijden de leerlingen hebben die gebruik maken van 

het onderzoek bij ziekteverzuim in Delft. Zoals verwacht ligt het zwaartepunt bij leerlingen op VO 

leeftijd. Een bijzondere uitschieter is echter zichtbaar bij hele jonge leerlingen en een tweetal 

leerlingen boven de 18, op peildatum 1-1-21. En er is in overzicht gebracht binnen welk 

postcodegebied  de leerlingen in kwestie wonen.  

Delft

23

18

23 2

Follow-up ziekteverzuim

Gestopt Verminderd Niet verminderd Onbekend (geen reactie S of L)



Leeftijd aantal leerlingen 

6 1 

7 3 

8 2 

10 1 

11 3 

12 3 

13 6 

14 13 

15 16 

16 15 

17 12 

18 6 

19 1 

22 1 

Eindtotaal 83 

 

Postcode gebied Aantal 

Leerlingen 

2282 1 

2283 1 

2286 1 

2289 1 

2492 1 

2497 2 

2498 4 

2513 1 

2518 1 

2548 6 

2552 1 

2611 2 

2612 4 

2613 2 

2614 11 

2622 2 

2623 2 

2624 7 

2625 16 

2627 1 

2628 2 

2631 4 

2635 3 

2641 5 

2652 1 

2678 1 

Eindtotaal 83 

 



 

 

Participatie Netwerken: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden. Wel dient opgemerkt te worden dat ondanks de corona restricties er alsnog 

veelvuldig gebruik gemaakt is van digitale middelen om essentiële overleggen en 

partnercommunicatie doorgang te laten vinden.  

 

Groepsvoorlichting: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden.  

 

Stevig Ouderschap: 

Waar de realisatie in de eerste helft van 2020 nog enigszins achterbleef op verwachting is dat voor de 

rest van het jaar niet zo geweest. De uiteindelijk realisatie is in lijn met verwachting en de inzet van 

onze professionals in het tweede halfjaar is hoger geweest dan in gebruikelijke jaren. De grotere 

vraag naar Stevig ouderschap in het tweede halfjaar wordt grotendeels veroorzaakt door de huidige 

situatie. Dat wil zeggen, gezinsproblematiek openbaart zich sneller nu gezinnen noodgedwongen veel 

en vaak gezamenlijk thuis zijn. De verwachting is dat gedurende 2021 deze toegenomen vraag ook nog 

zal aanhouden. 

 

Video-Hometraining: 

Beperkte realisatie, in verband met de Corona maatregelen. Uiteindelijk is de helft van de trajecten 

gerealiseerd en in aangepaste variant aangeboden en ondernomen. Dit om de tijd met fysieke 

nabijheid binnen een huishouden te minimaliseren. Daarnaast wordt het product VHT ook aangeboden 

via onze inzet op KASTO. 

 

Begeleiding Overgewicht: 

Van de 11 gerealiseerde trajecten overgewicht is bij het merendeel sprake van een gebrek aan 

opvoedvaardigheden bij de ouders als reden voor aanmelding, 6 van de 11. Daarnaast is de realisatie 

lager dan verwacht in verband met het stilvallen van productie door toedoen van de Corona 

maatregelen. Daarbij dient nog aangemerkt te worden dat onze inzet op Bemoeizorg in samenwerking 

met het JOGG-initiatief is, waar wij in Delft ook onderdeel van uitmaken. Zodoende vind hier ook 

inzet plaats ter bestrijding van overgewicht. 

 

Inloopspreekuren kindercentra: 

Naast het vrijwel uitblijven van realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen 

sprake van bijzonderheden. Uiteindelijk is er ongeveer 10% van de beoogde inzet gerealiseerd 

afgelopen jaar. Deze inzet heeft plaatsgevonden in een aangepaste variant op het originele idee. 

 



  

 

Extra inzet Statushouders: 

JGZ levert voor kinderen van statushouders een stuk extra inzet wanneer dit nodig is. Deze extra 

inzet is bedoeld voor onze artsen om deze kinderen door te lichten, het medisch dossier compleet te 

maken en het vaccinatieplan op te stellen. Dit zodat daarna het kind weer in het reguliere zorgcircuit 

mee kan draaien. Deze eenmalige investering is dus bedoeld om toekomstige problematiek of 

onduidelijkheden te voorkomen.  

In delft zijn er afgelopen jaar 23 kinderen gezien en geholpen. Na een aanvullende aanvraag is er voor 

inzet op 10 kinderen beschikt, maar dit is dus onvoldoende gebleken. Dit zal worden meegenomen in 

de vaststelling en hier is voor 2021 rekening mee gehouden. 

 

Naast ons “standaard” Programma op Maat is er ook per gemeente nog de mogelijkheid voor een stuk 

lokaal Maatwerk. Dit maatwerk kan bestaan uit interventies en projecten gericht op specifieke 

doelgroepen of onderwerpen. Hieronder volgt een korte omschrijving, de realisatie en de 

bijzonderheden van de lokale maatwerkproducten (POM Extra).  

 

Regie op Preventie / Coördinatie op Preventie: 

Een inhoudelijk verslag hierover is separaat van de jaarrapportage beschikbaar. Regie op Preventie in 

delft is beschikt op FTE basis.  

De coördinatie bij Regie op Preventie is ten tijde van de Coronamaatregelen onverminderd 

doorgegaan. De realisatie van lessen op school stond op een laag pitje (sommigen werden alsnog 

digitaal gegeven), maar desondanks waren er extra handelingen nodig om voor de scholen en partners 

alles alsnog in goede banen te leiden. Tot onze vreugd is dit zeer goed ontvangen en mogen wij 

aankomend schooljaar ook weer vol ertegenaan op 13 VO scholen in Delft. Daarnaast is in het ROP 

verslag een inhoudelijke rapportage opgenomen over de preventiethema’s in Delft. Dit heeft ertoe 

geresulteerd dat we, naast gerichtere ROP activiteiten, gericht kunnen samenwerken met Delft voor 

Elkaar en met het PO. Wij zullen samen met DvE aansluiten bij de netwerkbijeenkomsten in de 3 

teams van het PPO. Waarbij we de vroegtijdige preventie verder vorm kunnen gaan geven. 

 

Inzet BBP/KASTO:  

Het project KASTO in Delft is dit jaar volledig van start gegaan in nauwe samenwerking met Delft 

Support. Kersverse ouders zitten vaak met vragen. Een nieuwe levensfase breekt aan, maar: ‘Kan ik 

het wel financieel bolwerken?’ Of ‘Op wie kan ik terugvallen als het me te veel wordt?’ Het is 

belangrijk dat zij die vragen of zorgen ook met iemand kunnen bespreken. Soms lukt dat niet of is dat 

niet genoeg en hebben ouders een extra steuntje in de rug nodig. KASTO is bedoeld om een Kansrijke 

Start voor Ouders te bieden en doet dit door een vaste begeleider aan te stellen die de jonge ouder 

begeleid tot het kind 2 jaar is. Zwangeren en gezinnen met jonge kinderen in een kwetsbare positie in 

staat stellen hun leven goed op de rit te krijgen en/of te houden door hen intensiever en zo nodig 

langduriger te ondersteunen dan nu het geval is, dat is het doel. Daarmee helpt de ondersteuning ook 

de noodzaak tot inzet van zwaardere jeugd- en gezinshulp in een later stadium te voorkomen. 



  

 

Op de website van de Rijksoverheid is de voortgangsrapportage “Kansrijke Start” te vinden. Hierin is 

extra informatie terug te vinden over de gedachte achter het kansrijke start initiatief.  

 

 

 

Coalitie Kansrijke Start: 

Deze nieuwe samenwerking heeft 

het volgende doel voor ogen:  

de professionals die dagelijks met 

(aanstaande) ouders werken elkaar 

makkelijk weten te vinden; dat we 

drempels tussen verschillende 

disciplines wegnemen en over de 

schutting van onze eigen 

organisaties kijken; zodat ouders 

zich gehoord en geholpen voelen. 

Deze coalitie bestaat uit -->  

Daarnaast zijn we met het Reinier 

de Graaf ziekenhuis aan het onderzoeken hoe we intensievere samenwerking kunnen opstarten met 

afdeling neo-nathologie. 

 



  

 

In onderstaand hoofdstuk worden de realisatie cijfers van de gemeente Leidschendam-Voorburg 

behandeld. Om in eerste instantie een goed overzicht te geven zal alles in tabel of grafiek 

variant gepresenteerd worden. Daarnaast zal er op ieder onderdeel van onze werkzaamheden 

(BTP, bijzondere inzet BTP, BTP Flexibel, Programma op Maat en het Lokale Maatwerk) 

ingezoomd worden. Daar waar er sprake is van bijzonderheden of onregelmatigheden zullen deze 

uitgelicht worden en verklaard waar mogelijk.  

 

 

In bovenstaande grafiek staan de bereikcijfers voor 2020 uiteengezet t.o.v. de norm en het 

gemiddelde van de H8. In verband met de stilleging van het werk in verscheidene 

leeftijdscategorieën, als gevolg van de Covid-19 pandemie is, alleen in de categorie 4-7 dagen sprake 

van een bereik binnen of op de norm. Opvallend hierbij is dat het bereik lager dan gemiddeld is op de 

leeftijdsklasse 2wk – 6mnd. Dit zou op peil moeten zijn ondanks de geldende restricties, daar deze 

leeftijdsklasse essentiële contactmomenten bevat. Zodoende wordt er uitgezocht of er sprake is van 

een registratie issue of een daadwerkelijke achterstand. 

De schoolgaande jeugd, 4-12 jaar en 12-18 jaar heeft een noemenswaardige dip in het bereik welke 

volledig ten dele valt aan het sluiten van de scholen op verschillende momenten in het jaar. 

Desondanks is er ondanks alle restricties op dit gebied alsnog een groot aantal leerlingen bereikt het 

afgelopen jaar. Hierbij is de focus gelegd op leerlingen/jeugdigen die zorgbehoevend zijn/waren. 
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Bovenstaande grafiek laat de status van de contactmomenten zien. Vanuit de begroting houdt 

JGZ er rekening mee dat niet alle ingeplande contactmomenten efficiënt zullen plaatsvinden. Zo 

zullen er altijd afspraken verzet worden en zullen er altijd mensen niet op komen dagen. 

Zodoende houden wij hier rekening mee, maar brengen wij dit ook in kaart om het in de gaten 

te houden. Het aantal afspraken dat afgezegd heeft moeten worden is relatief gezien vrij hoog 

vergeleken met voorgaande jaren. Dit in verband met de gedwongen stop van reguliere 

contactmomenten die afgelopen jaar bij de start van de Coronacrisis heeft plaatsgevonden.  
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In bovenstaande grafiek is de realisatie van het prenataal huisbezoek opgenomen gezamenlijk met de 

OI’s. uiteindelijk is er 1 traject gestart en geregistreerd afgelopen jaar.. Het uitblijven van realisatie 

is grotendeels te wijten aan de Coronamaatregelen. Het uitblijven van realisatie in de eerste 2 

maanden van 2020 is omdat er geen aanvragen waren en daarna is de realisatie beperkt door de 

maatregelen. 

Naast de reguliere contactmomenten die worden verzorgd door onze artsen en verpleegkundigen 

wordt er ook gebruik gemaakt van onderzoeken op indicatie (OI’s). Deze worden ingezet wanneer er 

aanleiding of noodzaak is om kinderen of ouders extra te zien of zorg te bieden. Daarnaast kunnen ze 

ook worden aangewend om reguliere contactmomenten te vervangen en dus minder zorg te leveren 

waar men met minder toe kan. Het aantal onderzoeken op Indicatie is vergelijkbaar met de andere 

gemeenten.  

 

 

Preventieve logopedie is een essentieel onderdeel van de zorgverlening van JGZ. Alle 2-jarigen 

krijgen een verrijkt Van Wiechen onderzoek. De 24,9% die hieruit kwam als in aanmerking komende 

voor een 1ste fase diagnostiek in Leidschendam-Voorburg is vergelijkbaar met de afgelopen jaren.  

Niet alle 5-jarigen worden standaard meer opgeroepen voor een preventief logopedie spreekuur. In 

plaats daarvan wordt er al enige tijd gebruik gemaakt van een vragenlijst die aan de ouders en 

kinderen meegegeven wordt. Aan de hand van de antwoorden op deze vragenlijst wordt er een 

consult ingepland indien nodig, waaruit dan blijkt of vervolgstappen noodzakelijk zijn. Van 2018 naar 

2019 zagen we een flinke daling in het aantal kinderen dat een vervolgtraject nodig had. Van 32% 

vorig jaar naar 29,1% dit jaar. De daling is niet significant, maar desondanks er wel al twee jaar 

sprake van een daling. Een trend welke zich dus positief lijkt voort te zetten. 
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Binnen het basistakenpakket en de bijzondere inzet die hier ook in gedaan wordt zijn er altijd zaken 

die er tussenuit springen t.o.v. voorgaande jaren of de andere gemeenten.  

Bijzonderheden in het bereik over het jaar 2020 zijn er uiteraard. Dalingen en lagere bereikcijfers ten 

gevolge van de Corona restricties worden hier echter buiten beschouwing gelaten.  

 

Ondanks de Coronarestricties en een dubbele Lockdown afgelopen jaar is de daling in het bereik op 

schoolgaande kinderen in de categorie 4-12 jaar minder dan wij in eerste instantie verwacht hadden. 

De gepleegde inzet door onze professionals in de tussenliggende periodes waarin werkzaamheden wel 

mogelijk waren zijn dan ook groot geweest. Ondanks dat deze inzet niet voldoende was om het tekort 

volledig weg te nemen heeft het desondanks wel de schade beperkt.    

 

Dat gezegd hebbende is er dus wel sprake van een lager dan verwacht bereik op de 2wk – 6mnd 

leeftijdsgroep. Ondanks dat hier ook essentiële contactmomenten inzitten welke ondanks restricties 

nog steeds doorgang vonden. De reden hiervan wordt dus onderzocht. 

 

De inzet op onderzoeken op Indicatie in Leidschendam-Voorburg zijn in het afgelopen jaar 

vergelijkbaar geweest met de andere H8 gemeenten. Dat gezegd hebbende is het aantal en 

percentage OI’s wel hoger dan in voorgaande jaren, omdat deze aangewend werden om uitval van 

Contactmomenten door de Coronarestricties op te vangen waar dit nodig werd geacht. 

 

Onze reguliere contactmomenten en bijzondere inzet zijn op afspraak en planning voor individuele 

gezinnen/kinderen. Daarnaast bieden wij ook een overkoepelende inzet waar iedere ouder/kind 

vrijwillig en zo vaak als mogelijk gebruik van mag maken als ze willen. Dit zijn de inloopspreekuren op 

onze eigen locaties, welke wekelijks of tweewekelijks bezocht kunnen worden of ons telefonisch 

spreekuur wat iedere werkdag bereikbaar is. Buiten werktijden is daarnaast ook een 24/7 

bereikbaarheidsdienst beschikbaar, welke wij hebben opgezet in samenwerking met 

partnerorganisaties. Hieronder staat het overzicht van de inloopspreekuren en het telefonisch 

spreekuur van het afgelopen half jaar.  
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Aantal 

beschikbaar 

voor boekjaar 

(extra finance 

vanuit 

lumpsum e.d.) 

% 

gerealiseerd 

Aantal 

resterend 

In lijn met 

verwachting? 

Bijzonderheden 

Bemoeizorg/ 

Traceren 26 146,2% -12 Nee 

 Hogere vraag 

dan verwacht 

Toeleiding naar 

VVE 751 35,7% 483 Nee  Corona 

Onderzoek bij 

ziekteverzuim 100 67,0% 33 Nee Corona  

PN door Arts 

JGZ 2 0,0% 2 Nee  Corona 

PN door VPK 

JGZ 126 48,4% 65 Nee  Corona 

GV door Arts 

JGZ 8 0,0% 8 Nee  Corona 

GV door VPK 

JGZ 50 26,0% 37 Nee  Corona  

 

    

Stevig 

Ouderschap 

30 100,0% 0 Ja 

hogere 

realisatie dan 

normaal 

Regie op zorg 0 0,0% 0     

Extra Inzet 

Statushouders 20 125,0% -5 Nee   

NCJ Interventie 

VoorZorg 1ste 

jaar 5 20,0% 4 Ja   

NCJ Interventie 

VoorZorg 2de 

jaar 1 100,0% 0 Ja   

NCJ Interventie 

VoorZorg 

laatste half 

jaar   0,0% 0     

 



  

 

Voor wat betreft de aanvullende werkzaamheden volgen hieronder de aanvullende gegevens van het 

BTP Flex en het Programma op Maat. Voor alle onderdelen zal de aanvullende informatie gegeven 

worden en waar er sprake is van bijzonderheden wordt er ook aanvullende uitleg gegeven 

 

Bemoeizorg:  

Een veel hogere vraag en realisatie dan wij in eerste instantie verwacht hadden. Afgelopen jaar is er 

veelvuldig gebruik gemaakt van Bemoeizorg inzet om er ten tijde van verschillende maatregelen 

steeds meer signalen binnenkwamen van ouders/gezinnen die actief zorg meden of niet bereikbaar 

waren. Zodoende zijn de redenen voor Bemoeizorg traceren en actieve zorgmijding op de meeste 

trajecten. Daarnaast is ook een aantal gezinnen benaderd in verband met een vaccinatieachterstand.  

Vrijwel alle trajecten zijn door het team zelf opgelost.  

 

Toeleiding VVE: 

De realisatie van de toeleiding VVE in 2020 is enigszins anders geweest dan in andere jaren. Van alle 

verwachtte kinderen hebben we slechts 36% mogen verwelkomen op onze spreekuren, dit i.v.m. de 

Coronamaatregelen afgelopen jaar. Afgelopen jaar is daarom hoofdzakelijk ingezet op kinderen welke 

naar ons inzicht een risico op een (taal)achterstand hebben, zodoende is het aantal kinderen dat 

potentieel tussen de wal en het schip zijn geraakt beperkt gebleven. Van de wel gerealiseerde 

toeleiding in dit boekjaar is het resultaat dat 65% van de kinderen volgens onze gegevens al geplaatst 

zijn. Van de 22 niet geplaatste kinderen zijn dit de redenen. 

 



  

 

 

Wat betreft de niet-geplaatste kinderen is er geen sprake van een bijzondere verdeling. Het relatief 

hoge percentage kinderen wat in 2020 gezien is maar waarvan de status onbekend is, wordt 

veroorzaakt door de moeilijkheden van afgelopen jaar. Dankzij het uitvallen van vele 

contactmomenten is de monitoring van de toeleiding bemoeilijkt. De inspanning benodigd om alle 

informatie te achterhalen is veel hoger dan in reguliere jaren en dit bemerken wij ook aan de soms 

complexe gezinsproblematiek welke zich meer openbaart het afgelopen jaar.  

De reden waarom kinderen in aanmerking kwamen voor VVE is volgens onze gegevens voor 26% te 

wijten aan geen-lage opleiding van de ouders, 48% objectieve (taal) achterstand en 26% is vanwege 

een taalarme omgeving. Dat gezegd hebbende is dit een verdeling die we in de overige gemeenten 

ook zien. Een combinatie van redenen is ook vaak van toepassing.  

De toeleiding VVE in 2020 is enigszins anders geweest dan in andere jaren, met name omdat contact 

en communicatie bemoeilijkt werd door de veelvoud aan restricties waar rekening mee gehouden 

diende te worden. Hierbij heeft de focus het afgelopen jaar gelegen op signalering en monitoring van 

aandachtskinderen en -gezinnen. 

De verdeling van alle door ons afgegeven verwijzingen in Leidschendam-Voorburg over de 

postcodegebieden ziet er als volgt uit: 

Postcodegebied Verwijzingen (%) 

2262 8,1% 

2263 19,4% 
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2266 8,1% 

2271 3,2% 

2272 8,1% 

2273 24,2% 

2274 16,1% 

 

Onderzoek bij Ziekteverzuim: 

De realisatie van het onderzoek bij Ziekteverzuim is lager dan in een regulier jaar, maar hoger dan 

wij in eerste instantie verwacht hadden voor dit corona jaar. De reden hiervoor is een hoge realisatie 

in de eerste 2,5 maanden van het jaar. Waarin er al ruim 40 trajecten gerealiseerd waren. Dit 

bestond voornamelijk uit leerlingen welke in december van 2019 niet meer gezien konden worden en 

zodoende zijn meegenomen in januari van 2020. De realisatie in de rest van het boekjaar is zoals 

verwacht volledig ingezakt en slechts beperkt doorgegaan buiten de sluiting van de scholen om. De 

scholen waar het zwaartepunt lag aan het begin van het jaar zijn bij ons bekend en in beeld.  

 

 

De reden voor aanmelding is in tegenstellig tot voorgaande jaren hoofdzakelijk zorgwekkend verzuim. 

Waar dit voorheen altijd een ongeveer gelijke verdeling tussen zorgwekkend en opvallend verzuim 

was. Dit wil zeggen dat er met name sprake was van veelvuldig en langdurig verzuim (zorgwekkend) 

en in mindere mate van opvallende structuren of patronen in het verzuim. Hierbij dient echter wel 

aangemerkt te worden dat het herkennen of überhaupt signaleren van opvallende verzuim patronen 

vrijwel onmogelijk werd gemaakt door de Corona restricties van afgelopen jaar.   

Bij het merendeel van de leerlingen lijkt “ja” en “gedeeltelijk” de noemer te zijn over of het kind in 

staat wordt geacht om onderwijs te kunnen volgen. Het handjevol leerlingen wat nog niet beoordeeld 

is zal naar alle verwachting ook in staat worden geacht om onderwijs te volgen. Hiervoor dienen wij 

alleen eerst aanvullende informatie te verkrijgen over de leerling om dit adequaat te kunnen 

beoordelen.  

Leidschendam-Voorburg Totaal

23,53% 28,41%

16,18% 13,00%

60,3% 58,6%

Reden aanmelding onderzoek bij ziekteverzuim

% opvallend ziekteverzuim % overig % zorgwekkend ziekteverzuim



  

 

 

 

Hieronder staat een kort overzicht van follow-up afspraken welke gemaakt zijn afgelopen jaar. Voor 

de leerlingen waar follow-up heeft plaats kunnen vinden, dit was niet altijd mogelijk door toedoen 

van Covid, is bij de meeste gebleken dat het verzuim onverminderd door is gegaan en slechts bij een 

derde was er sprake van vermindering. Conform protocol en afspraken is er daar waar er sprake is van 

ongeoorloofd verzuim melding gemaakt bij leerplicht.  

 

Tot slot hebben wij in kaart gebracht welke leeftijden de leerlingen hebben die gebruik maken van 

het onderzoek bij ziekteverzuim in Leidschendam-Voorburg. Zoals verwacht ligt het zwaartepunt bij 

leerlingen op VO leeftijd. Een bijzondere uitschieter is echter zichtbaar bij hele jonge leerlingen en 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

40

411

2

11

18

179

7

0

In staat onderwijs te volgen

Ja Nee Gedeeltelijk Nog niet te beoordelen

Gestopt

Verminderd

Niet verminderd

Onbekend (geen reactie S of L)

0

5

10

Leidschendam-
Voorburg

0

4

9

0

Follow-up ziekteverzuim



  

 

een aantal leerlingen boven de 20, op peildatum 1-1-21. Deze leerlingen boven de 20 waren allen 

afkomstig van het MBO. En er is in overzicht gebracht binnen welk postcodegebied  de leerlingen in 

kwestie wonen.  

 



Leeftijd aantal leerlingen 

8 3 

9 3 

10 1 

12 1 

13 9 

14 11 

15 11 

16 9 

17 9 

18 2 

19 4 

20 1 

22 1 

23 1 

26 1 

Eindtotaal 67 

 

Postcode gebied Aantal Leerlingen 

- 1 

2262 1 

2263 5 

2264 4 

2265 1 

2266 5 

2272 8 

2273 6 

2274 6 

2492 2 

2493 2 

2497 1 

2498 1 

2512 1 

2516 1 

2522 1 

2523 1 

2524 1 

2525 2 

2545 1 

2551 1 

2571 1 

2573 1 

2574 1 

2587 1 

2591 1 

2593 2 

2595 1 

2613 1 

2631 2 

2641 1 

2722 1 

2728 1 

3077 1 

Eindtotaal 67 

 



 

Participatie Netwerken: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden. Wel dient opgemerkt te worden dat ondanks de corona restricties er alsnog 

veelvuldig gebruik gemaakt is van digitale middelen om essentiële overleggen en 

partnercommunicatie doorgang te laten vinden. 

 

Groepsvoorlichting: 

Naast het vrijwel uitblijven van realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen 

sprake van bijzonderheden. Wel dient hierbij aangemerkt te worden dat de groepsvoorlichtingen in 

LDV ook aangewend worden om begeleiding te geven aan en een mogelijkheid tot samenkomst van 

een voormalige Centering Pregnancy groep. In verband met de Corona ontwikkelingen heeft dit echter 

geen reguliere doorgang kunnen vinden.   

 

Stevig Ouderschap: 

Heeft dit jaar een bijzonder verloop gehad, waar in het eerste kwartaal van 2020 er nog sprake was 

van een reguliere inzet is vanaf het tweede kwartaal, en de daarbij behorende lockdown, de vraag 

naar deze trajecten toegenomen. De reden hiervoor lijkt te zijn dat er meer vraag is van ouders om 

begeleid te worden, in verband met de Coronamaatregelen en de potentiële problematiek binnenshuis 

die dit met zicht mee brengt. Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat alle in eerste instantie 

beschikte trajecten halverwege het jaar al gestart waren. Zodoende is vanuit bestaande middelen het 

aantal trajecten verhoogd om te kunnen voldoen aan de vraag, 

 

Naast een groeiende vraag zien we ook slechts enkele gezinnen die ervoor gekozen hebben niet deel 

te nemen aan stevig ouderschap (12) en hetzelfde aantal gezinnen die vroegtijdig gestopt zijn.  

 

Onder aan de streep ging het dus heel goed met Stevig Ouderschap in Leidschendam-Voorburg 

afgelopen jaar. Wel hebben wij bemerkt dat qua realisatie dit het maximum is wat wij kunnen 

leveren vanuit onze professionals, zonder dat hierbij de wettelijke taken in het geding komen.   

 

Extra inzet Kinderen Statushouders: 

JGZ levert voor kinderen van statushouders een stuk extra inzet wanneer dit nodig is. Deze extra 

inzet is bedoeld voor onze artsen om deze kinderen door te lichten, het medisch dossier compleet te 

maken en zo nodig ook het vaccinatieplan opstellen. Dit zodat daarna het kind weer in het reguliere 

zorgcircuit mee kan draaien. Deze eenmalige investering is dus bedoeld om toekomstige problematiek 

of onduidelijkheden te voorkomen.  

In Leidschendam-Voorburg zijn er afgelopen jaar 25 van de beschikte 20 trajecten gestart. De 

overproductie in kwestie is opgevangen vanuit bestaande middelen.  

 

NCJ VoorZorg: 



  

 

In Leidschendam-Voorburg is er in 2019 afgesproken dat er geld beschikbaar zou worden gemaakt door 

de gemeente voor in totaal zes trajecten VoorZorg over de loop van de aankomende jaren. Wij zijn 

blij mede te kunnen delen dat na de start van het eerste traject aan het einde van 2019 er nu ook een 

tweede traject aangemeld is begin 2020. Hierna is echter in verband met de coronarestricties de 

vaart er aardig uitgehaald en hebben wij geen extra nieuwe gezinnen meer kunnen werven afgelopen 

jaar. 

 

 

Home-Start: 

Het lokale maatwerk in de gemeente bestaat uit een aanpak in samenwerking met vrijwilligers. 

Namelijk Home-Start, wat ontwikkeld is door Humanitas. Alle inhoudelijke verslaglegging hierover 

vindt separaat plaats van de jaarrapportage. Onze Coördinator op deze langlopende samenwerking en 

werkwijze is mevrouw C. van Brussel.  

 



  

 

In onderstaand hoofdstuk worden de realisatie cijfers van de gemeente Midden Delfland 

behandeld. Om in eerste instantie een goed overzicht te geven zal alles in tabel of grafiek 

variant gepresenteerd worden. Daarnaast zal er op ieder onderdeel van onze werkzaamheden 

(BTP, bijzondere inzet BTP, BTP Flexibel, Programma op Maat en het Lokale Maatwerk) 

ingezoomd worden. Daar waar er sprake is van bijzonderheden of onregelmatigheden zullen deze 

uitgelicht worden en verklaard waar mogelijk.  

 

 

 

In bovenstaande grafiek staan de bereikcijfers voor 2020 uiteengezet t.o.v. de norm en het 

gemiddelde van de H8. In verband met de stilleging van het werk in verscheidene 

leeftijdscategorieën, als gevolg van de Covid-19 pandemie is, alleen in de categorie 4-7 dagen en 

2 weken tot 6 maanden sprake van een bereik binnen of op de norm. De schoolgaande jeugd, 12-

18 jaar heeft een noemenswaardige dip in het bereik welke volledig ten dele valt aan het sluiten 

van de scholen op verschillende momenten in het jaar. Desondanks is er ondanks alle restricties 

op dit gebied alsnog een groot aantal leerlingen bereikt het afgelopen jaar. Hierbij is de focus 

gelegd op leerlingen/jeugdigen die zorgbehoevend zijn/waren. 

Een bijzondere uitschieter naar beneden is ook te zien in het bereik op de 12-18 jaar. De 

toelichting hierop volgt ook in de volgende paragraaf.  
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Bovenstaande grafiek laat de status van de contactmomenten zien. Vanuit de begroting houdt 

JGZ er rekening mee dat niet alle ingeplande contactmomenten efficiënt zullen plaatsvinden. Zo 

zullen er altijd afspraken verzet worden en zullen er altijd mensen niet op komen dagen. 

Zodoende houden wij hier rekening mee, maar brengen wij dit ook in kaart om het in de gaten 

te houden.  Het aantal afspraken dat afgezegd heeft moeten worden is relatief gezien gelijk aan 

de andere gemeenten en het gemiddelde. Het aantal afspraken dat verzet is in overleg ligt iets 

hoger dan in de andere gemeenten, maar dit is geen significant verschil.  
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In bovenstaande grafiek is de realisatie van het prenataal huisbezoek opgenomen gezamenlijk met de 

OI’s. Alle drie de begrote prenatale huisbezoeken in de gemeente Midden Delfland zijn gebruikt.  

Naast de reguliere contactmomenten die worden verzorgd door onze artsen en verpleegkundigen 

wordt er ook gebruik gemaakt van onderzoeken op indicatie (OI’s). Deze worden ingezet wanneer er 

aanleiding of noodzaak is om kinderen of ouders extra te zien of zorg te bieden. Daarnaast kunnen ze 

ook worden aangewend om reguliere contactmomenten te vervangen en dus minder zorg te leveren 

waar men met minder toe kan. Het aantal onderzoeken op Indicatie is relatief gezien vrij hoog in 

vergelijking met andere gemeenten. De reden hiervoor is dat slechts een handjevol extra OI’s dit 

effect al heeft in Midden Delfland, omdat het totaal aantal contactmomenten absoluut gezien veel 

lager ligt dan in de andere gemeenten. Dit is dus geen bijzondere of onverklaarbare stijging in het 

aantal.  

 

 

 

Preventieve logopedie is een essentieel onderdeel van de zorgverlening van JGZ. Alle 2-jarigen 

krijgen een verrijkt Van Wiechen onderzoek. De 5,2% die hieruit kwam als in aanmerking komende 

voor een 1ste fase diagnostiek in Midden Delfland is iets lager dan voorgaande jaren, maar niet 

significant.  

Niet alle 5-jarigen worden standaard meer opgeroepen voor een preventief logopedie spreekuur. In 

plaats daarvan wordt er al enige tijd gebruik gemaakt van een vragenlijst die aan de ouders en 

kinderen meegegeven wordt. Aan de hand van de antwoorden op deze vragenlijst wordt er een 

consult ingepland indien nodig, waaruit dan blijkt of vervolgstappen noodzakelijk zijn. Van 2018 naar 

2019 zagen we een flinke daling in het aantal kinderen dat een vervolgtraject nodig had. Zowel in 

absolute aantallen als relatief gezien. Van 38% vorig jaar naar 36,4% dit jaar.  
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Binnen het basistakenpakket en de bijzondere inzet die hier ook in gedaan wordt zijn er altijd zaken 

die er tussenuit springen t.o.v. voorgaande jaren of de andere gemeenten.  

Bijzonderheden in het bereik over het jaar 2020 zijn er uiteraard. Dalingen en lagere bereikcijfers ten 

gevolge van de Corona restricties worden hier echter buiten beschouwing gelaten.  

    

In de categorie 12-18 jaar is het bereik beduidend lager omdat er sprake is van werkzaamheden die op 

het schema stonden om ingehaald te gaan worden dit voorjaar, maar vanwege de Covid-19 

maatregelen heeft dit ook geen doorgang kunnen vinden.  

 

 

Onze reguliere contactmomenten en bijzondere inzet zijn op afspraak en planning voor individuele 

gezinnen/kinderen. Daarnaast bieden wij ook een overkoepelende inzet waar iedere ouder/kind 

vrijwillig en zo vaak als mogelijk gebruik van mag maken als ze willen. Dit zijn de inloopspreekuren op 

onze eigen locaties, welke wekelijks of tweewekelijks bezocht kunnen worden of ons telefonisch 

spreekuur wat iedere werkdag bereikbaar is. Daarnaast was er in 2020 ook een 24/7 

bereikbaarheidsdienst beschikbaar, welke wij hebben opgezet in samenwerking met 

partnerorganisaties. Deze pilot 24/7 zorgde voor een bereikbaarheid zowel telefonisch als via de 

whatsapp, zowel overdag als in de avond en nacht. Hieronder staat het overzicht van de 

inloopspreekuren en het telefonisch spreekuur van het afgelopen jaar. 
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Aantal 
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voor boekjaar 

(extra finance 

vanuit 

lumpsum e.d.) 

% gerealiseerd Aantal 

resterend 
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Bemoeizorg/ 
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7 
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Toeleiding VVE: 

De realisatie van de toeleiding VVE in 2020 is enigszins anders geweest dan in andere jaren. Van alle 

verwachtte kinderen hebben we slechts 58% mogen verwelkomen op onze spreekuren, dit i.v.m. de 

Coronamaatregelen afgelopen jaar. Afgelopen jaar is daarom hoofdzakelijk ingezet op kinderen welke 

naar ons inzicht een risico op een (taal)achterstand hebben, zodoende hebben we het aantal kinderen 

dat potentieel tussen wal en schip zou vallen zoveel mogelijk geprobeerd te beperken. Van de wel 

gerealiseerde toeleiding is het resultaat dat 62% van de kinderen volgens onze gegevens al geplaatst 

zijn. Van de 5 niet geplaatste kinderen zijn dit de redenen. 

 



  

 

 

Alle kinderen die niet geplaatst zijn op een opvang zijn volgens onze gegevens ondergebracht op een 

andere van opvang. 

De reden waarom kinderen in aanmerking kwamen voor VVE is volgens onze gegevens voor 65% te 

wijten aan een objectieve taalspraak achterstand. Daarnaast speelt de opleiding van de ouder(s) ook 

nog een paar keer een rol. Dat gezegd hebbende is dit geen bijzondere verdeling, maar is deze 

vergelijkbaar met andere jaren en gemeenten.  

De toeleiding VVE is afgelopen jaren niet anders geweest dan andere jaren, behalve dat het te lijden 

heeft gehad aan onderproductie, in verband met de Corona maatregelen.  

 

Onderzoek bij Ziekteverzuim: 

De realisatie is afgelopen jaar beperkt gebleven door toedoen van de Coronarestricties. Ondanks een 

vliegende start aan het begin van het jaar, is dankzij de sluiting van de scholing er verder geen inzet 

meer geweest op nieuwe trajecten gaandeweg het jaar. Wel is er contact geweest tussen de 

jeugdarts/jeugdverpleegkundige en school indien er behoefte was aan consultatie. 
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De reden voor aanmelding is net zoals voorgaande jaren en zoals in de andere gemeenten met name 

opvallend en Zorgwekkend ziekteverzuim. Dit wil zeggen dat er sprake is van veelvuldig en langdurig 

verzuim (zorgwekkend) of er is sprake van opvallende structuren of patronen in het verzuim 

(opvallend).  

Voor alle onderzochte leerlingen geldt dat zij volledig of gedeeltelijk in staat worden geacht om 

lessen te volgen.  
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Uit de follow-up blijkt dat ondanks het advies van onze arts dat de leerling in staat is om weer 

volledig of gedeeltelijk onderwijs te volgen er bij een aantal leerlingen toch nog sprake is van 

onverminderd ziekteverzuim. Conform afspraken worden deze leerlingen doorverwezen naar 

leerplicht. 

 

 

 

 

 

Participatie Netwerken: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden. Desondanks is er door nauwe samenwerking tussen JGZ en ketenpartners is er op alle 

manieren, ondanks de Corona-beperkingen, getracht de aandachtskinderen en gezinnen de zorg te 

bieden die zij nodig hadden 

 

Groepsvoorlichting: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden.  

 

Stevig Ouderschap: 

Is in lijn met verwachtingen en bevat geen bijzonderheden 

 

Video-Hometraining: 

In lijn met verwachting en geen bijzonderheden 

 

Extra Inzet Statushouders: 

Gaanwege het boekjaar zijn er uiteindelijk 12 kinderen gezien en geholpen door onze artsen. Dankzij 

de extra inzet draaien zij nu weer mee in het reguliere zorgcircuit binnen onze organisatie. De 

voorspelling begin van het jaar was dat er slechts 5 statushouder kinderen binnen Midden Delfland 
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gezien zouden worden. Dit zijn er uiteindelijk meer geworden dan beschikt, maar de overige kinderen 

hebben we alsnog vanuit bestaande middelen kunnen ondervangen.  

 



  

 

In onderstaand hoofdstuk worden de realisatie cijfers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 

behandeld. Om in eerste instantie een goed overzicht te geven zal alles in tabel of grafiek 

variant gepresenteerd worden. Daarnaast zal er op ieder onderdeel van onze werkzaamheden 

(BTP, bijzondere inzet BTP, BTP Flexibel, Programma op Maat en het Lokale Maatwerk) 

ingezoomd worden. Daar waar er sprake is van bijzonderheden of onregelmatigheden zullen deze 

uitgelicht worden en verklaard waar mogelijk.  

 

 

In bovenstaande grafiek staan de bereikcijfers voor 2020 uiteengezet t.o.v. de norm en het 

gemiddelde van de H8. In verband met de stilleging van het werk in verscheidene 

leeftijdscategorieën, als gevolg van de Covid-19 pandemie is, alleen in de categorie 4-7 dagen en 

2 weken tot 6 maanden sprake van een bereik binnen of op de norm. De schoolgaande jeugd, 12-

18 jaar heeft een noemenswaardige dip in het bereik welke volledig ten dele valt aan het sluiten 

van de scholen op verschillende momenten in het jaar. Desondanks is er ondanks alle restricties 

op dit gebied alsnog een groot aantal leerlingen bereikt het afgelopen jaar. Hierbij is de focus 

gelegd op leerlingen/jeugdigen die zorgbehoevend zijn/waren. 

Een bijzondere uitschieter naar beneden is ook te zien in het bereik op de 12-18 jaar. De 

toelichting hierop volgt ook in de volgende paragraaf.  
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Bovenstaande grafiek laat de status van de contactmomenten zien. Vanuit de begroting houdt 

JGZ er rekening mee dat niet alle ingeplande contactmomenten efficiënt zullen plaatsvinden. Zo 

zullen er altijd afspraken verzet worden en zullen er altijd mensen niet op komen dagen. 

Zodoende houden wij hier rekening mee, maar brengen wij dit ook in kaart om het in de gaten 

te houden.  Het aantal afspraken dat afgezegd heeft moeten worden is relatief gezien vrij hoog 

vergeleken met voorgaande jaren. Dit in verband met de gedwongen stop van reguliere 

contactmomenten die begin dit jaar heeft plaatsgevonden. De overige realisaties in Pijnacker-

Nootdorp zijn in lijn met verwachting. 
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In bovenstaande grafiek is de realisatie van het prenataal huisbezoek opgenomen gezamenlijk met de 

OI’s. Afgelopen jaar zijn er geen trajecten opgestart. Het uitblijven van realisatie is grotendeels te 

wijten aan de Coronamaatregelen, maar er wordt daarnaast ook nagevraagd bij de medewerkers of zij 

andere mogelijkheden voor de lage realisatie hebben ervaren.  

Naast de reguliere contactmomenten die worden verzorgd door onze artsen en verpleegkundigen 

wordt er ook gebruik gemaakt van onderzoeken op indicatie (OI’s). Deze worden ingezet wanneer er 

aanleiding of noodzaak is om kinderen of ouders extra te zien of zorg te bieden. Daarnaast kunnen ze 

ook worden aangewend om reguliere contactmomenten te vervangen en dus minder zorg te leveren 

waar men met minder toe kan. Het aantal OI’s wat is gebruikt afgelopen jaar ligt hoger dan in 

voorgaande jaren. De reden hiervoor is dat er veel gebruik gemaakt is van OI’s om weggevallen 

contactmomenten, als gevolg van de Corona restricties, alsnog doorgaan te laten vinden wanneer dit 

nodig geacht werd.   
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Preventieve logopedie is een essentieel onderdeel van de zorgverlening van JGZ. Alle 2-jarigen 

krijgen een verrijkt Van Wiechen onderzoek. De 12,9% die hieruit kwam als in aanmerking komende 

voor een 1ste fase diagnostiek in Pijnacker-Nootdorp is vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

Niet alle 5-jarigen worden standaard meer opgeroepen voor een preventief logopedie spreekuur. In 

plaats daarvan wordt er al enige tijd gebruik gemaakt van een vragenlijst die aan de ouders en 

kinderen meegegeven wordt. Aan de hand van de antwoorden op deze vragenlijst wordt er een 

consult ingepland indien nodig, waaruit dan blijkt of vervolgstappen noodzakelijk zijn. Van 2018 naar 

2019 zagen we een daling in het aantal kinderen dat een vervolgtraject nodig had en het lijkt erop 

dat deze daling zich nu weer normaliseert.  Van 26% vorig jaar naar 53,4% dit jaar. Deze stijging staak 

haaks op de ontwikkelingen die we in de overige gemeenten zien en dient ons inzien nader 

onderzocht te worden. Dit om te achterhalen of er sprake is van een registratie zaak of dat het gaat 

om daadwerkelijke verschillen. 

 

 

Binnen het basistakenpakket en de bijzondere inzet die hier ook in gedaan wordt zijn er altijd zaken 

die er tussenuit springen t.o.v. voorgaande jaren of de andere gemeenten.  

Bijzonderheden in het bereik over het jaar 2020 zijn er uiteraard. Dalingen en lagere bereikcijfers ten 

gevolge van de Corona restricties worden hier echter buiten beschouwing gelaten.  

    

In de categorie 12-18 jaar is het bereik beduidend lager omdat er sprake is van werkzaamheden die op 

het schema stonden om ingehaald te gaan worden dit voorjaar, maar vanwege de Covid-19 

maatregelen heeft dit ook geen doorgang kunnen vinden.  
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De positieve verassing was dat het bereik op de 1-4 jaar vrijwel op de norm is gebleven, terwijl in 

eerste instantie voorspelt was dat deze ook zou dalen.  

 

 

Onze reguliere contactmomenten en bijzondere inzet zijn op afspraak en planning voor individuele 

gezinnen/kinderen. Daarnaast bieden wij ook een overkoepelende inzet waar iedere ouder/kind 

vrijwillig en zo vaak als mogelijk gebruik van mag maken als ze willen. Dit zijn de inloopspreekuren op 

onze eigen locaties, welke wekelijks of tweewekelijks bezocht kunnen worden of ons telefonisch 

spreekuur wat iedere werkdag bereikbaar is. Buiten werktijden is daarnaast ook een 24/7 

beschikbaar, welke wij hebben opgezet in samenwerking met partnerorganisaties. Hieronder staat het 

overzicht van de inloopspreekuren en het telefonisch spreekuur van het afgelopen half jaar.  
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Aantal 

beschikbaar 

voor boekjaar 

(extra finance 

vanuit 

lumpsum e.d.) 

% gerealiseerd Aantal 

resterend 

In lijn met 

verwachting? 

Bijzonderheden 

Bemoeizorg/ 

Traceren 16 93,8% 1 Ja   

Toeleiding 

naar VVE 589 33,1% 394 Nee Corona 

Onderzoek bij 

ziekteverzuim 16 81,3% 3 Nee  

PN door Arts 

JGZ 10 70,0% 3 Ja   

PN door VPK 

JGZ 
24 50,0% 12 Nee Corona 

GV door VPK 

JGZ 35 17,1% 29 Nee  Corona       

Stevig 

Ouderschap 

21 114,3% -3 Nee 

Hogere 

realisatie dan 

normaal 

506 347
82 77

1.043
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4.262

1.310

549
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Regie op zorg 

0,08 100,0% 0 Ja  

Extra Inzet 

Statushouders 
15 33,3% 10 Ja  

 

Voor wat betreft de aanvullende werkzaamheden volgen hieronder de aanvullende gegevens van het 

BTP Flex en het Programma op Maat. Voor alle onderdelen zal de aanvullende informatie gegeven 

worden en waar er sprake is van bijzonderheden wordt er ook aanvullende uitleg gegeven 

 

Bemoeizorg:  

Alle gestarte Bemoeizorg trajecten zijn gedaan omdat een gezin/kind getraceerd moest worden of 

omdat er sprake was van actief zorgmijdend gedrag. Van alle afgeronde trajecten is alles door het 

locatieteam zelf opgelost en is de ouder/het kind weer binnen het reguliere zorgcircuit gebracht.  

 

Toeleiding VVE: 

De realisatie van de toeleiding VVE in 2020 is enigszins anders geweest dan in andere jaren. Van alle 

verwachtte kinderen hebben we slechts 33% mogen verwelkomen op onze spreekuren, dit i.v.m. de 

Coronamaatregelen afgelopen jaar. Afgelopen jaar is daarom hoofdzakelijk ingezet op kinderen welke 

naar ons inzicht een risico op een (taal)achterstand hebben, Zodoende hebben we het aantal kinderen 

dat potentieel tussen wal en schip zou vallen zoveel mogelijk geprobeerd te beperken. Van de wel 

gerealiseerde toeleiding is het resultaat dat 63% van de kinderen volgens onze gegevens al geplaatst 

zijn. Van de 14 niet geplaatste kinderen zijn dit de redenen. 

 



  

 

 

Wat betreft de niet-geplaatste kinderen is er geen sprake van een bijzondere verdeling. Het relatief 

hoge percentage kinderen wat in 2020 gezien is maar waarvan de status onbekend is, wordt 

veroorzaakt door de moeilijkheden van afgelopen jaar. Dankzij het uitvallen van vele 

contactmomenten is de monitoring van de toeleiding bemoeilijkt. De inspanning benodigd om alle 

informatie te achterhalen is veel hoger dan in reguliere jaren en dit bemerken wij ook aan de soms 

complexe gezinsproblematiek welke zich meer openbaart het afgelopen jaar. 

De reden waarom kinderen in aanmerking kwamen voor VVE is volgens onze gegevens voor 20% te 

wijten aan geen-lage opleiding van de ouders, 75% objectieve (taal) achterstand en 5% is vanwege een 

taalarme omgeving. Dat gezegd hebbende is dit een verdeling die we in de overige gemeenten ook 

zien. Een combinatie van redenen is ook vaak van toepassing. 

De toeleiding VVE in het afgelopen jaar is niet anders dan andere jaren, behalve dat het ernstig te 

lijden heeft gehad aan onderproductie, in verband met de Corona maatregelen. De verdeling van alle 

door ons afgegeven verwijzingen in Pijnacker-Nootdorp over de postcodegebieden ziet er als volgt uit: 

Postcodegebied Verwijzingen (%) 

2631 44,7% 

2632 2,6% 

2641 18,4% 

2642 13,2% 

2643 10,5% 

2645 10,5% 
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Reden geen plaatsing VVE, t.o.v. aantal doelgroepkinderen

% Anders % Geen belangstelling % Financieel % Wachtlijst %Andere vorm van opvang %Onbekend



  

 

 

Onderzoek bij Ziekteverzuim: 

De realisatie van het onderzoek bij Ziekteverzuim is na de eerste 2,5 maanden stilgevallen. 

Desondanks zijn we in de loop van het jaar alsnog in staat geweest om het merendeel van de 

beschikte middelen aan te wenden en leerlingen te ondersteunen. 

 

De reden voor aanmelding is in tegenstellig tot voorgaande jaren hoofdzakelijk zorgwekkend verzuim. 

Waar dit voorheen altijd een ongeveer gelijke verdeling tussen zorgwekkend en opvallend verzuim 

was. Dit wil zeggen dat er met name sprake was van veelvuldig en langdurig verzuim (zorgwekkend) 

en in mindere mate van opvallende structuren of patronen in het verzuim. Hierbij dient echter wel 

aangemerkt te worden dat het herkennen of überhaupt signaleren van opvallende verzuim patronen 

vrijwel onmogelijk werd gemaakt door de Corona restricties van afgelopen jaar. Voor alle leerlingen 

die afgelopen jaar gezien zijn gold dat zij in staat werden geacht om volledig of gedeeltelijk 

onderwijs te volgen. Zodoende was er dus geen sprake van geoorloofd verzuim.    

Pijnacker-Nootdorp Totaal

7,7%

28,4%

30,8%

13,0%

61,5% 58,6%

Reden aanmelding onderzoek bij ziekteverzuim

% opvallend ziekteverzuim % overig % zorgwekkend ziekteverzuim



  

 

 

Hieronder staat een kort overzicht van follow-up afspraken welke gemaakt zijn afgelopen jaar. Voor 

slechts 1 van de 13 leerlingen heeft deze plaatsgevonden en de voornaamste reden hiertoe is dat met 

de sluiting van de scholen deze controle vrijwel niet uit te voeren was. Conform protocol en 

afspraken is er daar waar er sprake was van ongeoorloofd verzuim melding gemaakt bij leerplicht. 

 

 

Tot slot hebben wij in kaart gebracht welke leeftijden de leerlingen hebben die gebruik maken van 

het onderzoek bij ziekteverzuim in Pijnacker-Nootdorp. Zoals verwacht ligt het zwaartepunt bij 
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leerlingen op VO leeftijd. Een bijzondere uitschieter is echter zichtbaar bij een hele jonge leerling en 

een tweetal leerlingen boven de 18, op peildatum 1-1-21.  

Leeftijd aantal leerlingen 

6 1 

12 2 

14 3 

15 2 

16 2 

17 1 

19 2 

Eindtotaal 13 

 

 

Participatie Netwerken: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden.  

 

Groepsvoorlichting: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden.  

 

Stevig Ouderschap: 

Hier is iets bijzonders aan de hand. Na een reguliere opstart in het eerste kwartaal hebben wij in het 

tweede kwartaal een flinke stijging in de vraag naar inzet meegemaakt. Zodoende zaten we in de 

zomer al tegen de volledige realisatie aan die voor het boekjaar 2020 stond. De reden hiervoor lijkt te 

zijn dat er meer vraag is van ouders om begeleid te worden, in verband met de Coronamaatregelen en 

de potentiële problematiek binnenshuis die dit met zicht mee brengt. Om deze groeiende vraag het 

hoofd te bieden is er uit bestaande middelen een uitbreiding op het aantal trajecten ingezet. 

 

Naast een groeiende vraag zien we ook slechts enkele gezinnen die ervoor gekozen hebben niet deel 

te nemen aan stevig ouderschap (10) en slechts enkele gezinnen die vroegtijdig gestopt zijn. 

Normaliter/in voorgaande jaren is het aantal gezinnen wat om welke reden dan ook niet deelneemt of 

juist eerder stopt op eigen initiatief hoger.   

 

Extra inzet statushouders: 

Uiteindelijk zijn er in de tweede helft van 2020 geen nieuwe statushouder kinderen meer bijgekomen 

en is de realisatie van 5 kinderen voor de zomer het uiteindelijke stuk inzet over het jaar 2020. Zo 

blijkt opnieuw dat de COA voorspellingen een grote mate van onzekerheid hebben. spijtig genoeg is 



  

 

het voor ons zelf ook moeilijk om een degelijke inschatting te maken gezien de veelvoud aan 

variabelen die samenhangt met het aantal statushouder kinderen op jaarbasis.   

 

Naast ons “standaard” Programma op Maat is er ook per gemeente nog de mogelijkheid voor een stuk 

lokaal Maatwerk. Dit maatwerk kan bestaan uit interventies en projecten gericht op specifieke 

doelgroepen of onderwerpen. Hieronder volgt een korte omschrijving, de realisatie en de 

bijzonderheden van de lokale maatwerkproducten (POM Extra). 

 

Regie op Preventie (ROP) 

Op het voortgezet onderwijs in Pijnacker-Nootdorp is er sprake van inzet van een coördinerend 

verpleegkundige. Deze professional zet zich een aantal uur per week in om samen met de school de 

zorgthema’s en onderwerpen die voor dat schooljaar van belang zijn af te stemmen. Vervolgens 

worden er via ons netwerk van partners de juiste lessen en externe sprekers of lessen gekoppeld aan 

de school in kwestie. Ondanks de Corona maatregelen is dit werk onverminderd doorgegaan. De 

daadwerkelijk lessen inzet is in sommige gevallen gedigitaliseerd en voor andere zaken wordt er al 

zoveel als mogelijk vooruit gepland om in het nieuwe jaar weer goed van start te gaan.  

 

Schoolsucces staat voorop 

Een bijzondere nieuwe inzet is het project Schoolsucces Staat Voorop. Wat in samenwerking met de 

gemeente Delft opgezet is. Hierop hebben wij in het afgelopen jaar inzet gepleegd door middel van 

deelname aan verscheidene overleggen en werkgroepen. Deze werkzaamheden werden door één van 

onze professionals gedaan met bijval van haar regiomanager. 

 

 



  

 

In onderstaand hoofdstuk worden de realisatie cijfers van de gemeente Rijswijk behandeld. Om 

in eerste instantie een goed overzicht te geven zal alles in tabel of grafiek variant gepresenteerd 

worden. Daarnaast zal er op ieder onderdeel van onze werkzaamheden (BTP, bijzondere inzet 

BTP, BTP Flexibel, Programma op Maat en het Lokale Maatwerk) ingezoomd worden. Daar waar 

er sprake is van bijzonderheden of onregelmatigheden zullen deze uitgelicht worden en 

verklaard waar mogelijk.  

 

 

In bovenstaande grafiek staan de bereikcijfers voor 2020 uiteengezet t.o.v. de norm en het 

gemiddelde van de H8. In verband met de stilleging van het werk in verscheidene 

leeftijdscategorieën, als gevolg van de Covid-19 pandemie is, alleen in de categorie 4-7 dagen en 

2 weken tot 6 maanden sprake van een bereik binnen of op de norm. De schoolgaande jeugd, 4-

12 jaar en 12-18 jaar heeft een noemenswaardige dip in het bereik welke volledig ten dele valt 

aan het sluiten van de scholen op verschillende momenten in het jaar. Desondanks is er ondanks 

alle restricties op dit gebied alsnog een groot aantal leerlingen bereikt het afgelopen jaar. 

Hierbij is de focus gelegd op leerlingen/jeugdigen die zorgbehoevend zijn/waren 
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Bovenstaande grafiek laat de status van de contactmomenten zien. Vanuit de begroting houdt 

JGZ er rekening mee dat niet alle ingeplande contactmomenten efficiënt zullen plaatsvinden. Zo 

zullen er altijd afspraken verzet worden en zullen er altijd mensen niet op komen dagen. 

Zodoende houden wij hier rekening mee, maar brengen wij dit ook in kaart om het in de gaten 

te houden.  Het aantal afspraken dat afgezegd heeft moeten worden is relatief gezien vrij hoog 

vergeleken met voorgaande jaren. Dit in verband met de gedwongen stop van reguliere 

contactmomenten die afgelopen kwartaal grotendeels heeft plaatsgevonden. In Rijswijk lag het 

aantal afgezegde afspraken nog ietwat hoger dan gemiddeld en als gevolg ligt ook het aantal 

ouders/kinderen wat direct verschenen is enigszins lager dan de norm. Het aantal afgezegde 

afspraken is iets hoger omdat er afgelopen jaar al het nodige vooruit gepland was, maar 

vanwege de coronarestricties moesten de afspraken veelvuldig ook weer afgezegd worden.  
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In bovenstaande grafiek is de realisatie van het prenataal huisbezoek opgenomen gezamenlijk met de 

OI’s. Uiteindelijke zijn er 3 van de begrote 15 trajecten opgestart. Deze lage realisatie is grotendeels 

te wijten aan de Coronamaatregelen, maar er wordt daarnaast ook nagevraagd bij de medewerkers of 

zij andere mogelijkheden voor de lage realisatie hebben ervaren.  

Naast de reguliere contactmomenten die worden verzorgd door onze artsen en verpleegkundigen 

wordt er ook gebruik gemaakt van onderzoeken op indicatie (OI’s). Deze worden ingezet wanneer er 

aanleiding of noodzaak is om kinderen of ouders extra te zien of zorg te bieden. Daarnaast kunnen ze 

ook worden aangewend om reguliere contactmomenten te vervangen en dus minder zorg te leveren 

waar men met minder toe kan. De verhouding OI’s ten opzichte van de reguliere contactmomenten is 

conform verwachting en relatief gezien zelfs iets lager dan in voorgaande jaren. De tegenovergestelde 

trend zien we bij sommige andere gemeenten. Waar er juist een grotere hoeveelheid OI’s is 

aangewend om buiten de weggevallen contactmomenten om alsnog in contact te komen met de 

kinderen. 
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Preventieve logopedie is een essentieel onderdeel van de zorgverlening van JGZ. Alle 2-jarigen 

krijgen een verrijkt Van Wiechen onderzoek. De 12,9% die hieruit kwam als in aanmerking komende 

voor een 1ste fase diagnostiek in Rijswijk is vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

Niet alle 5-jarigen worden standaard meer opgeroepen voor een preventief logopedie spreekuur. In 

plaats daarvan wordt er al enige tijd gebruik gemaakt van een vragenlijst die aan de ouders en 

kinderen meegegeven wordt. Aan de hand van de antwoorden op deze vragenlijst wordt er een 

consult ingepland indien nodig, waaruit dan blijkt of vervolgstappen noodzakelijk zijn. Van 2018 naar 

2019 zagen we al een flinke daling in het aantal kinderen dat een vervolgtraject nodig had. In het 

afgelopen jaar zien we echter weer een  normalisering van de eerdere sterke daling. Van 36% in 2019 

naar 49,2% afgelopen jaar. Aankomend jaar wordt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten 

gehouden.  

 

Binnen het basistakenpakket en de bijzondere inzet die hier ook in gedaan wordt zijn er altijd zaken 

die er tussenuit springen t.o.v. voorgaande jaren of de andere gemeenten.  

Bijzonderheden in het bereik over het jaar 2020 zijn er uiteraard. Dalingen en lagere bereikcijfers ten 

gevolge van de Corona restricties worden hier echter buiten beschouwing gelaten.  

    

In de categorie 12-18 jaar is het bereik beduidend lager omdat er sprake is van werkzaamheden die op 

het schema stonden om ingehaald te gaan worden dit voorjaar, maar vanwege de Covid-19 

maatregelen heeft dit ook geen doorgang kunnen vinden.  

De positieve verassing was dat het bereik op de 1-4 jaar vrijwel op de norm is gebleven, terwijl in 

eerste instantie voorspelt was dat deze ook zou dalen.  
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Onze reguliere contactmomenten en bijzondere inzet zijn op afspraak en planning voor individuele 

gezinnen/kinderen. Daarnaast bieden wij ook een overkoepelende inzet waar iedere ouder/kind 

vrijwillig en zo vaak als mogelijk gebruik van mag maken als ze willen. Dit zijn de inloopspreekuren op 

onze eigen locaties, welke wekelijks of tweewekelijks bezocht kunnen worden of ons telefonisch 

spreekuur wat iedere werkdag bereikbaar is. Buiten werktijden is daarnaast ook een 24/7 

bereikbaarheidsdienst beschikbaar, welke wij hebben opgezet in samenwerking met 

partnerorganisaties. Hieronder staat het overzicht van de inloopspreekuren en het telefonisch 

spreekuur van het afgelopen half jaar.  
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Aantal 

beschikbaar 

voor boekjaar 

(extra finance 

vanuit 

lumpsum e.d.) 

% gerealiseerd Aantal 

resterend 

In lijn met 

verwachting? 

Bijzonderheden 

Bemoeizorg/ 

Traceren 

70 107,1% -5 Nee 

 Hogere 

realisatie dan 

verwacht 

Toeleiding naar 

VVE 652 41,3% 383 Nee Corona 

Onderzoek bij 

ziekteverzuim 160 60,0% 64 Nee Corona 

PN door Arts 

JGZ 30 53,3% 14 Nee  Corona 

PN door VPK 

JGZ 109 25,7% 81 Nee  Corona 

GV door Arts 

JGZ 8 0,0% 8     

GV door VPK 

JGZ 35 40,0% 21 Nee  Corona       
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Stevig 

Ouderschap 

30 

90,0% 3 Ja   

Video-

hometraining 

4 

0,0% 4 Nee  Corona 

Begeleiding 

Overgewicht 

20 

50,0% 10 Nee Corona 

Regie op zorg 0,84 100,0% 0 Ja   

Extra Inzet 

Statushouders 

40 

30,0% 28 Nee 

Is niet te 

voorspellen 

 

Voor wat betreft de aanvullende werkzaamheden volgen hieronder de aanvullende gegevens van het 

BTP Flex en het Programma op Maat. Voor alle onderdelen zal de aanvullende informatie gegeven 

worden en waar er sprake is van bijzonderheden wordt er ook aanvullende uitleg gegeven 

 

Bemoeizorg:  

Vrijwel alle gestarte Bemoeizorg trajecten zijn gedaan omdat een gezin/kind getraceerd moest 

worden of dat er sprake was van bewust zorgmijdend gedrag. Daarnaast was er sprake van een kleiner 

aantal gevallen (12) waarbij er problemen in de gezinssituatie waren. Van alle afgeronde trajecten is 

op een enkeling na alles door het locatieteam zelf opgelost en is de ouder/het kind weer binnen het 

reguliere zorgcircuit gebracht. De overige gezinnen in kwestie zijn veelal buiten ons werkgebied gaan 

wonen of zelfs geïmmigreerd.    

 

Toeleiding VVE: 

De realisatie van de toeleiding VVE in 2020 is enigszins anders geweest dan in andere jaren. Van alle 

verwachtte kinderen hebben we slechts 41% mogen verwelkomen op onze spreekuren, dit i.v.m. de 

Coronamaatregelen afgelopen jaar. Afgelopen jaar is daarom hoofdzakelijk ingezet op kinderen welke 

naar ons inzicht een risico op een (taal)achterstand hebben, Zodoende hebben we het aantal kinderen 

dat potentieel tussen wal en schip zou vallen zoveel mogelijk geprobeerd te beperken. Van de wel 

gerealiseerde toeleiding is het resultaat dat 29% van de kinderen volgens onze gegevens al geplaatst 

zijn. Van de 41 niet geplaatste kinderen, volgens ons systeem, zijn dit de redenen. 



  

 

 

Wat betreft de niet-geplaatste kinderen is er geen sprake van een bijzondere verdeling. Het relatief 

hoge percentage kinderen wat in 2020 gezien is maar waarvan de status onbekend is, wordt 

veroorzaakt door de moeilijkheden van afgelopen jaar. Dankzij het uitvallen van vele 

contactmomenten is de monitoring van de toeleiding bemoeilijkt. De inspanning benodigd om alle 

informatie te achterhalen is veel hoger dan in reguliere jaren en dit bemerken wij ook aan de soms 

complexe gezinsproblematiek welke zich meer openbaart het afgelopen jaar. Desondanks ligt het 

aantal “onbekende” kinderen van afgelopen jaar in Rijswijk hoog. Deze ontwikkeling wordt met de 

desbetreffende collega’s ook besproken om tot een beter begrip te komen. 

De reden waarom kinderen in aanmerking kwamen voor VVE is volgens onze gegevens voor 12% te 

wijten aan geen-lage opleiding van de ouders, 72% objectieve (taal) achterstand en 16% is vanwege 

een taalarme omgeving. Dat gezegd hebbende is dit een verdeling die we in de overige gemeenten 

ook zien. Een combinatie van redenen is ook vaak van toepassing. 

De toeleiding VVE in het afgelopen jaar is niet anders dan andere jaren, behalve dat het ernstig te 

lijden heeft gehad aan onderproductie, in verband met de Corona maatregelen. De verdeling van alle 

door ons afgegeven verwijzingen in Rijswijk over de postcodegebieden ziet er als volgt uit: 

Postcodegebied Verwijzingen (%) 

2282 20,7% 

2283 13,8% 

2284 10,3% 

2285 13,8% 

2286 27,6% 

1,72%
2,71%

0,00%
1,36%

3,45%

0,85%

6,90%

3,39%3,45%

6,78%

54,96%

31,09%

Rijswijk Totaal

Reden geen plaatsing VVE, t.o.v. aantal doelgroepkinderen

% Anders % Geen belangstelling % Financieel % Wachtlijst %Andere vorm van opvang %Onbekend



  

 

2287 10,3% 

2289 3,4% 

 

 

Onderzoek bij Ziekteverzuim: 

De realisatie van het onderzoek bij Ziekteverzuim is bijzonder te noemen. Ondanks het volledig 

stilvallen hiervan is namelijk er alsnog sprake van een realisatie die beduidend hoger ligt dan wij in 

eerste instantie verwacht hadden. De reden hiervoor is een hoge realisatie in de eerste 2,5 maanden 

van het jaar, waarin er al bijna ruim 60 trajecten gerealiseerd waren. Dit gekoppeld met een 

creatieve manier van alsnog in contact komen met leerlingen die gezien moesten worden. Onder 

andere door middel van de vele mogelijke digitale middelen. Heeft alsnog een goede inzet 

gerealiseerd. Vanuit de detail rapportages op dit onderwerp is op te maken dat de realisatie zich op 

de reeds bekende school bevindt.  

 

De reden voor aanmelding is net zoals voorgaande jaren en zoals in de andere gemeenten met name 

opvallend en Zorgwekkend ziekteverzuim. Dit wil zeggen het is veelvuldig en langdurig verzuim 

(zorgwekkend) of er is sprake van opvallende structuren of patronen in het verzuim (opvallend).  

Rijswijk Totaal

43,8%

28,4%
8,3% 13,0%

47,9%
58,6%

Reden aanmelding onderzoek bij ziekteverzuim

% opvallend ziekteverzuim % overig % zorgwekkend ziekteverzuim



  

 

 

Voor het gros van de leerlingen blijkt dat zij in staat worden geacht om onderwijs te volgen. Volledig 

of gedeeltelijk/met beperkingen. Slechts 3 leerlingen zijn hier dus beoordeeld met geoorloofd 

verzuim en geen mogelijkheid om onderwijs te volgens daarnaast.   

 

 

Hierboven staan de interventies benoemd die door onze artsen zijn opgestart om de leerling beter in 

beeld te krijgen en het verzuim te stoppen, opdat regulier schoolbezoek weer van toepassing is. Een 

extra medisch onderzoek of extra inlichtingen opdoen zijn hierbij de meest voorkomende 

interventies.  

In de Follow-up komt naar voren dat ongeveer de helft van de trajecten succesvol is omdat het 

verzuim is gestopt of verminderd. Voor een kwart van de trajecten geld dat het verzuim 
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onverminderd door is gegaan. Conform protocol en afspraken is er daar waar er sprake was van 

ongeoorloofd verzuim melding gemaakt bij leerplicht. Een groot aantal leerlingen hebben wij echter 

ook niet in een follow-up kunnen beoordelen. Dit omdat er geen reactie op ons contactverzoek kwam 

vanuit de leerling of de school, waardoor wij dus geen follow-up hebben kunnen doen bij deze 

leerlingen.  

 

Tot slot hebben wij in kaart gebracht welke leeftijden de leerlingen hebben die gebruik maken van 

het onderzoek bij ziekteverzuim in Rijswijk. Zoals verwacht ligt het zwaartepunt bij leerlingen op VO 

leeftijd. Een bijzondere uitschieter is echter zichtbaar bij een aantal jongere leerlingen en een vijftal 

leerlingen boven de 20, op peildatum 1-1-21.  

Rijswijk

22

19

23

31

Follow-up ziekteverzuim

Gestopt Verminderd Niet verminderd Onbekend (geen reactie S of L)



Leeftijd aantal leerlingen 

8 4 

9 3 

10 1 

11 2 

12 3 

13 4 

14 24 

15 16 

16 13 

17 7 

18 10 

19 4 

20 4 

24 1 

Eindtotaal 96 

 

Postcode gebied Aantal 

Leerlingen 

2231 1 

2263 1 

2282 5 

2283 2 

2284 2 

2285 1 

2286 5 

2287 1 

2289 2 

2324 1 

2406 1 

2497 3 

2512 1 

2516 1 

2521 5 

2522 4 

2523 3 

2524 6 

2525 12 

2526 7 

2531 3 

2532 3 

2533 1 

2541 1 

2542 1 

2545 2 

2548 5 

2571 2 

2572 2 

2573 3 

2595 1 

2614 1 

2624 1 

2625 1 

2631 2 

2632 1 

2671 1 

2729 1 

Eindtotaal 96 



 

 

Participatie Netwerken: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden. Wel dient hierbij aangemerkt te worden dat de middelen van participatie netwerken 

ook gebruikt worden voor onze deelname en inzet op Happy fit, een project wat nauw samenhangt 

met de begeleiding overgewicht, en het scholenoverleg JES. 

 

Groepsvoorlichting: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden.  

 

Stevig Ouderschap: 

Hier is iets bijzonders aan de hand. Na een reguliere opstart in het eerste kwartaal hebben wij in het 

tweede kwartaal een flinke stijging in de vraag naar inzet meegemaakt. Zodoende zaten we na de 

zomer al tegen de volledige realisatie aan die voor het boekjaar 2020 stond. De reden hiervoor lijkt te 

zijn dat er meer vraag is van ouders om begeleid te worden, in verband met de Coronamaatregelen en 

de potentiële problematiek binnenshuis die dit met zicht mee brengt. Om deze groeiende vraag het 

hoofd te bieden is er uit bestaande middelen een uitbreiding op het aantal trajecten ingezet, welke 

gedeeltelijk is gebruikt. 

 

Naast een groeiende vraag zien we ook slechts enkele gezinnen (12) die ervoor gekozen hebben om 

vroegtijdig te stoppen op eigen initiatief. Normaliter/in voorgaande jaren is het aantal gezinnen wat 

om welke reden dan ook niet deelneemt of juist eerder stopt op eigen initiatief vaak hoger.   

 

Video-Hometraining: 

Geen realisatie over 2020, ten gevolge van de Corona restricties.  

 

Begeleiding Overgewicht: 

Van de 10 gerealiseerde trajecten overgewicht is bij alle trajecten spraken van een onvoldoende 

resultaat in een vorige interventie. Dit is in lijn met verwachting, daar het Happy Fit initiatief, 

vergelijkbaar met JOGG, actief is in Rijswijk. Daarnaast is de realisatie lager dan verwacht in verband 

met het stilvallen van productie door toedoen van de Corona maatregelen. Begeleiding overgewicht is 

in het begin geen onderdeel geweest van onze kritische werkprocessen. Om die reden kon onze JVPK 

deze trajecten niet uitvoeren.  

 

Extra inzet Statushouders 

JGZ levert voor kinderen van statushouders een stuk extra inzet wanneer dit nodig is. Deze extra 

inzet is bedoeld voor onze artsen om deze kinderen door te lichten, het medisch dossier compleet te 

maken en zo nodig ook het vaccinatieplan opstellen. Dit zodat daarna het kind weer in het reguliere 



  

 

zorgcircuit mee kan draaien. Deze eenmalige investering is dus bedoeld om toekomstige problematiek 

of onduidelijkheden te voorkomen.  

In Rijswijk zijn er afgelopen jaar 12 van deze kinderen gezien en geholpen. Een beduidend lagere 

realisatie dan uit de voorspelling van het COA is op te maken en ook in tegenstelling tot vorig jaar 

bijzonder veel lager. Waar er namelijk vorig jaar nog sprake was van overproductie is er nu sprake 

van een achterblijven realisatie.  

 

Naast ons “standaard” Programma op Maat is er ook per gemeente nog de mogelijkheid voor een stuk 

lokaal Maatwerk. Dit maatwerk kan bestaan uit interventies en projecten gericht op specifieke 

doelgroepen of onderwerpen. Hieronder volgt een korte omschrijving, de realisatie en de 

bijzonderheden van de lokale maatwerkproducten (POM Extra).  

 

Regie Op Preventie: 

Een inhoudelijk verslag hierover is separaat van de halfjaarrapportage beschikbaar. Regie op 

Preventie in Rijswijk is beschikt op FTE basis.  

• De coördinatie bij Regie op Preventie is ten tijde van de Coronamaatregelen onverminderd 

doorgegaan. De realisatie van lessen op school stond op een laag pitje (sommigen werden 

alsnog digitaal gegeven), maar desondanks waren er extra handelingen nodig om voor de 

scholen en partners alles alsnog in goede banen te leiden. Opdat men in het nieuwe jaar 

weer met een vliegende start kan beginnen en de gemiste lessen zoveel als mogelijk hervat 

kunnen worden. Het doel is:  

– Vraaggerichte werkwijze 

– Voorkomen van gezondheidsproblemen dan wel reduceren van de gevolgen 

– Sluitende preventieve aanpak 

– Samenwerking en integraal aanbod van ketenpartners 

– Inzicht in de behoefte en de rol van het onderwijs: verantwoordelijkheden school, 

samenwerkingsverband en gemeente/gemeenten 

 

Inzet Kinderrechten: 

De gemeente Rijswijk is proactief in het beschermen en vergroten van de kinderrechten en inspraak 

van de jeugd in de gemeente. JGZ heeft hier aan bijgedragen door middel van een medewerker die 

als ambassadeur zich inzet voor deze taken. De inhoudelijke realisatie hiervan wordt jaarlijks in een 

separaat rapport gepresenteerd. In verband met het vertrek van onze collega die deze 

werkzaamheden uitvoerde is vanaf 2021 deze taak niet langer bij JGZ belegd.  

 

Opvoedadvies punt & Jeudteam 

Vanuit JGZ worden er verscheidene professionals ingezet welke zich vrijwel dedicated inzetten voor 

het opvoedadvies punt en het jeugdteam van de gemeente Rijswijk. Een vaste jeugdverpleegkundige 

is aanspreekpunt voor jeugdteam, sociaal team en indien nodig WMO. Met de nieuwe inrichting van 



  

 

het jeugdteam en sociaal team is deze rol belangrijk gebleken om de ketensamenwerking te 

behouden en door te ontwikkelen. Hun inzet wordt op jaarlijkse basis ingekocht en hun 

werkzaamheden zijn (vrijwel) volledig gericht de burgers van de gemeente Rijswijk. Hieronder viel 

ook een coördinerende rol voor één van onze collega’s, maar deze is per 2021 komen te vervallen.  

 



  

 

In onderstaand hoofdstuk worden de realisatie cijfers van de gemeente Wassenaar behandeld. 

Om in eerste instantie een goed overzicht te geven zal alles in tabel of grafiek variant 

gepresenteerd worden. Daarnaast zal er op ieder onderdeel van onze werkzaamheden (BTP, 

bijzondere inzet BTP, BTP Flexibel, Programma op Maat en het Lokale Maatwerk) ingezoomd 

worden. Daar waar er sprake is van bijzonderheden of onregelmatigheden zullen deze uitgelicht 

worden en verklaard waar mogelijk.  

 

 

In bovenstaande grafiek staan de bereikcijfers voor 2020 uiteengezet t.o.v. de norm en het 

gemiddelde van de H8. In verband met de stilleging van het werk in verscheidene 

leeftijdscategorieën, als gevolg van de Covid-19 pandemie is, alleen in de categorie 4-7 dagen en 

2 weken tot 6 maanden sprake van een bereik binnen of op de norm. De schoolgaande jeugd, 4-

12 jaar en 12-18 jaar heeft een noemenswaardige dip in het bereik welke volledig ten dele valt 

aan het sluiten van de scholen op verschillende momenten in het jaar. Desondanks is er ondanks 

alle restricties op dit gebied alsnog een groot aantal leerlingen bereikt het afgelopen jaar. 

Hierbij is de focus gelegd op leerlingen/jeugdigen die zorgbehoevend zijn/waren 
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Bovenstaande grafiek laat de status van de contactmomenten zien. Vanuit de begroting houdt 

JGZ er rekening mee dat niet alle ingeplande contactmomenten efficiënt zullen plaatsvinden. Zo 

zullen er altijd afspraken verzet worden en zullen er altijd mensen niet op komen dagen. 

Zodoende houden wij hier rekening mee, maar brengen wij dit ook in kaart om het in de gaten 

te houden.  Het aantal afspraken dat afgezegd heeft moeten worden is relatief gezien vrij hoog 

vergeleken met voorgaande jaren. Dit in verband met de gedwongen stop van reguliere 

contactmomenten die afgelopen kwartaal grotendeels heeft plaatsgevonden. Hierbij dient wel 

aangemerkt te worden dat we gemiddelde genomen minder afspraken hebben hoeven afzeggen 

in de gemeente Wassenaar in het afgelopen jaar dan verwacht. Daarnaast is het aantal ouders 

wat in één keer op is komen dagen ook iets hoger dan in de andere gemeenten.   
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In bovenstaande grafiek is de realisatie van het prenataal huisbezoek opgenomen gezamenlijk met de 

OI’s. in 2020 zijn er geen prenatale trajecten opgestart. Een ontwikkeling welke vrijwel volledig 

veroorzaakt is door de Corona restricties.   

Naast de reguliere contactmomenten die worden verzorgd door onze artsen en verpleegkundigen 

wordt er ook gebruik gemaakt van onderzoeken op indicatie (OI’s). Deze worden ingezet wanneer er 

aanleiding of noodzaak is om kinderen of ouders extra te zien of zorg te bieden. Daarnaast kunnen ze 

ook worden aangewend om reguliere contactmomenten te vervangen en dus minder zorg te leveren 

waar men met minder toe kan.  

Relatief gezien ligt het aantal OI’s t.o.v. reguliere contactmomenten hoog, dit is echter een 

ontwikkeling die wij bij vrijwel iedere gemeente hebben gezien dit jaar. Dit ten gevolge van het 

uitvallen van verscheidene contactmomenten en ouders/kinderen die eigenlijk wel deze zorg nodig 

hebben. hier is op ingespeeld door meer gebruik te maken van consulten op indicatie.  
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Preventieve logopedie is een essentieel onderdeel van de zorgverlening van JGZ. Alle 2-jarigen 

krijgen een verrijkt Van Wiechen onderzoek. De 10,4% die hieruit kwam als in aanmerking komende 

voor een 1ste fase diagnostiek in Rijswijk is vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

Niet alle 5-jarigen worden standaard meer opgeroepen voor een preventief logopedie spreekuur. In 

plaats daarvan wordt er al enige tijd gebruik gemaakt van een vragenlijst die aan de ouders en 

kinderen meegegeven wordt. Aan de hand van de antwoorden op deze vragenlijst wordt er een 

consult ingepland indien nodig, waaruit dan blijkt of vervolgstappen noodzakelijk zijn. Van 2018 naar 

2019 zagen we al een flinke daling in het aantal kinderen dat een vervolgtraject nodig had. In het 

afgelopen jaar zien we deze daling doorzetten. Van 34% in 2019 naar 14,3% afgelopen jaar. 

Aankomend jaar wordt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten gehouden, maar desondanks lijkt 

de positieve trend zich door te zetten.   

 

Binnen het basistakenpakket en de bijzondere inzet die hier ook in gedaan wordt zijn er altijd zaken 

die er tussenuit springen t.o.v. voorgaande jaren of de andere gemeenten.  

Bijzonderheden in het bereik over het jaar 2020 zijn er uiteraard. Dalingen en lagere bereikcijfers ten 

gevolge van de Corona restricties worden hier echter buiten beschouwing gelaten.  

    

 Er is een relatief laag bereik in de 4-7 dagen leeftijdscategorie, t.o.v. de andere gemeenten. Dit 

betreft de inzet op de Neonatale Gehoorscreening als contactmoment. Normaliter zijn wij altijd in 

staat om de kinderen binnen enkele dagen na geboorte op te roepen op één van onze locaties of langs 

te gaan thuis wanneer dit nodig is. Hierin zijn we bij een aantal kinderen pas later of te laat langs 

geweest. Na controle van het detailoverzicht kwamen wij echter tot de conclusie dat dit verklaarbaar 

77 2028 168 2410,4% 83,2% 14,3%
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is. Het aantal geboortes in Wassenaar is absoluut gezien niet heel hoog, echter is er ten tijde van de 

Coronamaatregelen, het voorjaar, wel altijd sprake van een kleine piek. (Dit is een natuurlijke 

schommeling) Omdat deze kinderen door de maatregelen niet op tijd gezien zijn is het bereik hier 

lager dan verwacht. Daarnaast is het bereik op de leeftijdsklasse erna juist iets hoger dan bij de 

andere gemeenten. Hieruit valt op te maken dat de kinderen weliswaar later gezien worden, maar 

dat er eigenlijk geen sprake is van een beperkt bereik.  

 

Aangaande de bijzondere inzet op het BTP is er sprake van het hierboven genoemde uitblijven van 

realisatie op de prenatale huisbezoeken. Deze is qua realisatie verassend laag, maar niet geheel 

onverwacht.  

 

 

Onze reguliere contactmomenten en bijzondere inzet zijn op afspraak en planning voor individuele 

gezinnen/kinderen. Daarnaast bieden wij ook een overkoepelende inzet waar iedere ouder/kind 

vrijwillig en zo vaak als mogelijk gebruik van mag maken als ze willen. Dit zijn de inloopspreekuren op 

onze eigen locaties, welke wekelijks of tweewekelijks bezocht kunnen worden of ons telefonisch 

spreekuur wat iedere werkdag bereikbaar is. Buiten werktijden is daarnaast ook een 24/7 

bereikbaarheidsdienst beschikbaar, welke wij hebben opgezet in samenwerking met 

partnerorganisaties. Hieronder staat het overzicht van de inloopspreekuren en het telefonisch 

spreekuur van het afgelopen half jaar.  
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Voor wat betreft de aanvullende werkzaamheden volgen hieronder de aanvullende gegevens van het 

BTP Flex en het Programma op Maat. Voor alle onderdelen zal de aanvullende informatie gegeven 

worden en waar er sprake is van bijzonderheden wordt er ook aanvullende uitleg gegeven 

 

Bemoeizorg:  

Het aantal Bemoeizorg trajecten ligt hoger dan gebruikelijk. Afgelopen jaar is er dan ook extra 

noodzaak geweest hiervoor, daar er meer gezinnen/ouders dan anders geen gehoor gaven aan een 

oproep of wij geen contact kregen. De gestarte Bemoeizorg trajecten zijn grotendeels ingezet in 

verband met de gezinssituatie en omdat er sprake zou zijn van gedragsproblemen bij het kind. Dit zijn 

redenen die we in andere gemeenten weinig terug zien. De kanttekening dient hierbij gemaakt te 

worden dat Bemoeizorg, met goedkeuring van de gemeente, binnen Wassenaar ook wordt ingezet om 



  

 

een extra stuk begeleiding uit te voeren bij gezinnen die dit nodig hebben. Het is dus een vorm van 

Bemoeizorg op Maat. 

 

Toeleiding VVE: 

De realisatie van de toeleiding VVE in 2020 is enigszins anders geweest dan in andere jaren. Van alle 

verwachtte kinderen hebben we slechts 57% mogen verwelkomen op onze spreekuren, dit i.v.m. de 

Coronamaatregelen afgelopen jaar. Afgelopen jaar is daarom hoofdzakelijk ingezet op kinderen welke 

naar ons inzicht een risico op een (taal)achterstand hebben, Zodoende hebben we het aantal kinderen 

dat potentieel tussen wal en schip zou vallen zoveel mogelijk geprobeerd te beperken. Van de wel 

gerealiseerde toeleiding is het resultaat dat 20% van de kinderen volgens onze gegevens al geplaatst 

zijn. Van de 12 niet geplaatste kinderen, volgens ons systeem, zijn dit de redenen. 

 

Wat betreft de niet-geplaatste kinderen is er geen sprake van een bijzondere verdeling. Het relatief 

hoge percentage kinderen wat in 2020 gezien is maar waarvan de status onbekend is, wordt 

veroorzaakt door de moeilijkheden van afgelopen jaar. Dankzij het uitvallen van vele 

contactmomenten is de monitoring van de toeleiding bemoeilijkt. De inspanning benodigd om alle 

informatie te achterhalen is veel hoger dan in reguliere jaren en dit bemerken wij ook aan de soms 

complexe gezinsproblematiek welke zich meer openbaart het afgelopen jaar. 

 

Onderzoek bij Ziekteverzuim: 
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Van de 20 trajecten op het onderzoek bij ziekteverzuim die verwacht werden voor 2020 zijn er 

uiteindelijk 7 gerealiseerd. Simpel gezegd is dit geen verassing gezien de ontwikkelingen van het 

afgelopen jaar en de meervoudige sluiting van de scholen.  

 

Voor de onderzochte leerlingen geld voor ongeveer 80% dat zij in staat worden geacht om regulier 

onderwijs te kunnen volgen, volledig of gedeeltelijk. Om ervoor zorg te dragen dat de leerlingen ook 

weer regulier onderwijs volgen is er gebruik gemaakt van goed overleg met de school door onze 

jeugdartsen.  

  

Participatie Netwerken: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden.  

 

Groepsvoorlichting: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden.  

 

Stevig Ouderschap: 

Na een reguliere opstart in het eerste kwartaal hebben wij in het tweede kwartaal een flinke stijging 

in de vraag naar inzet meegemaakt. Zodoende zaten we rond de zomer al tegen de volledige 
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realisatie aan die voor het boekjaar 2020 stond. In de tweede helft van het jaar is dit echter weer 

verminderd en zodoende is het aantal trajecten over heel het jaar binnen verwachting gebleven.  

Het is positief te zien dat afgelopen jaar er slechts één van de gezinnen vroegtijdig gestopt is.  

Normaliter is het aantal gezinnen wat om welke reden dan ook niet deelneemt of juist eerder stopt 

op eigen initiatief hoger.   

 

Extra inzet Statushouders: 

JGZ levert voor kinderen van statushouders een stuk extra inzet wanneer dit nodig is. Deze extra 

inzet is bedoeld voor onze artsen om deze kinderen door te lichten, het medisch dossier compleet te 

maken en zo nodig ook het vaccinatieplan opstellen. Dit zodat daarna het kind weer in het reguliere 

zorgcircuit mee kan draaien. Deze eenmalige investering is dus bedoeld om toekomstige problematiek 

of onduidelijkheden te voorkomen.  

In Wassenaar zijn er afgelopen jaar 5 van deze kinderen gezien en geholpen. Alle kinderen zijn in de 

eerste helft van het jaar gezien. De inzet hierop is na overleg met de gemeente bekostigd uit 

bestaande middelen.  

 



  

 

In onderstaand hoofdstuk worden de realisatie cijfers van de gemeente Westland behandeld. Om 

in eerste instantie een goed overzicht te geven zal alles in tabel of grafiek variant gepresenteerd 

worden. Daarnaast zal er op ieder onderdeel van onze werkzaamheden (BTP, bijzondere inzet 

BTP, BTP Flexibel, Programma op Maat en het Lokale Maatwerk) ingezoomd worden. Daar waar 

er sprake is van bijzonderheden of onregelmatigheden zullen deze uitgelicht worden en 

verklaard waar mogelijk 

 

In bovenstaande grafiek staan de bereikcijfers voor 2020 uiteengezet t.o.v. de norm en het 

gemiddelde van de H8. In verband met de stilleging van het werk in verscheidene 

leeftijdscategorieën, als gevolg van de Covid-19 pandemie is, alleen in de categorie 4-7 dagen en 

2 weken tot 6 maanden sprake van een bereik binnen of op de norm. De schoolgaande jeugd, 4-

12 jaar en 12-18 jaar heeft een noemenswaardige dip in het bereik welke volledig ten dele valt 

aan het sluiten van de scholen op verschillende momenten in het jaar. Desondanks is er ondanks 

alle restricties op dit gebied alsnog een groot aantal leerlingen bereikt het afgelopen jaar. 

Hierbij is de focus gelegd op leerlingen/jeugdigen die zorgbehoevend zijn/waren. 
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Bovenstaande grafiek laat de status van de contactmomenten zien. Vanuit de begroting houdt 

JGZ er rekening mee dat niet alle ingeplande contactmomenten efficiënt zullen plaatsvinden. Zo 

zullen er altijd afspraken verzet worden en zullen er altijd mensen niet op komen dagen. 

Zodoende houden wij hier rekening mee, maar brengen wij dit ook in kaart om het in de gaten 

te houden.  Het aantal afspraken dat afgezegd heeft moeten worden is relatief gezien vrij hoog 

vergeleken met voorgaande jaren. Dit in verband met de gedwongen stop van reguliere 

contactmomenten die afgelopen kwartaal grotendeels heeft plaatsgevonden. Hierbij zijn geen 

overige bijzonderheden van toepassing. 
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In bovenstaande grafiek is de realisatie van het prenataal huisbezoek opgenomen gezamenlijk met de 

OI’s. afgelopen jaar zijn er 19 van de begrote 23 trajecten opgestart. Dit is in lijn der verwachting, 

maar er dient wel opgemerkt te worden dat alleen in Westland en Midden Delfland er sprake is van 

een goede realisatie op dit onderwerp. Bij de overige gemeenten is deze afgelopen jaar 

noemenswaardig achter gebleven. 

Naast de reguliere contactmomenten die worden verzorgd door onze artsen en verpleegkundigen 

wordt er ook gebruik gemaakt van onderzoeken op indicatie (OI’s). Deze worden ingezet wanneer er 

aanleiding of noodzaak is om kinderen of ouders extra te zien of zorg te bieden. Daarnaast kunnen ze 

ook worden aangewend om reguliere contactmomenten te vervangen en dus minder zorg te leveren 

waar men met minder toe kan. Het aantal OI’s wat is gebruikt afgelopen jaar ligt hoger dan in 

voorgaande jaren. De reden hiervoor is dat er veel gebruik gemaakt is van OI’s om weggevallen 

contactmomenten, als gevolg van de Corona restricties, alsnog doorgaan te laten vinden wanneer dit 

nodig geacht werd.   
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Preventieve logopedie is een essentieel onderdeel van de zorgverlening van JGZ. Alle 2-jarigen 

krijgen een verrijkt Van Wiechen onderzoek. De 3,6% die hieruit kwam als in aanmerking komende 

voor een 1ste fase diagnostiek in Westland is vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

Niet alle 5-jarigen worden standaard meer opgeroepen voor een preventief logopedie spreekuur. In 

plaats daarvan wordt er al enige tijd gebruik gemaakt van een vragenlijst die aan de ouders en 

kinderen meegegeven wordt. Aan de hand van de antwoorden op deze vragenlijst wordt er een 

consult ingepland indien nodig, waaruit dan blijkt of vervolgstappen noodzakelijk zijn. Van 2018 naar 

2019 zagen we al een flinke daling in het aantal kinderen dat een vervolgtraject nodig had en het lijkt 

erop dat er ook nu een daling te zien is. Van 36% vorig jaar naar 34,1% dit jaar. In absolute getallen is 

dit significant lager, maar dit kan grotendeels ook veroorzaakt zijn door de Corona maatregelen en de 

contactmomenten die hierdoor geen doorgang hebben kunnen vinden (kinderen die niet gezien zijn). 

Desondanks is de dalende lijn al twee jaar een aanwezige factor en lijkt de positieve trend door te 

zetten.   

  

 

Binnen het basistakenpakket en de bijzondere inzet die hier ook in gedaan wordt zijn er altijd zaken 

die er tussenuit springen t.o.v. voorgaande jaren of de andere gemeenten.  

Bijzonderheden in het bereik over het jaar 2020 zijn er uiteraard. Dalingen en lagere bereikcijfers ten 

gevolge van de Corona restricties worden hier echter buiten beschouwing gelaten.  

 

Ondanks de Coronarestricties en een dubbele Lockdown afgelopen jaar is de daling in het bereik op 

schoolgaande kinderen in de categorie 4-12 jaar minder dan wij in eerste instantie verwacht hadden. 
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De gepleegde inzet door onze professionals in de tussenliggende periodes waarin werkzaamheden wel 

mogelijk waren zijn dan ook groot geweest. Ondanks dat deze inzet niet voldoende was om het tekort 

volledig weg te nemen heeft het desondanks wel de schade beperkt.    

 

Onze reguliere contactmomenten en bijzondere inzet zijn op afspraak en planning voor individuele 

gezinnen/kinderen. Daarnaast bieden wij ook een overkoepelende inzet waar iedere ouder/kind 

vrijwillig en zo vaak als mogelijk gebruik van mag maken als ze willen. Dit zijn de inloopspreekuren op 

onze eigen locaties, welke wekelijks of tweewekelijks bezocht kunnen worden of ons telefonisch 

spreekuur wat iedere werkdag bereikbaar is. Buiten werktijden is daarnaast ook een 24/7 

bereikbaarheidsdienst beschikbaar, welke wij hebben opgezet in samenwerking met 

partnerorganisaties. Hieronder staat het overzicht van de inloopspreekuren en het telefonisch 

spreekuur van het afgelopen half jaar.  
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Voor wat betreft de aanvullende werkzaamheden volgen hieronder de aanvullende gegevens van het 

BTP Flex en het Programma op Maat. Voor alle onderdelen zal de aanvullende informatie gegeven 

worden en waar er sprake is van bijzonderheden wordt er ook aanvullende uitleg gegeven 

 

Bemoeizorg:  

Afgelopen jaar zijn er uiteindelijk 11 trajecten Bemoeizorg opgestart, een beduidend lager aantal dan 

in een regulier jaar en t.o.v. de andere gemeenten, de grootste reden hierbij lijken de Covid-19 

maatregelen te zijn. Binnen de andere gemeenten heeft dit echter niet geleid tot een daling in het 

aantal bemoeizorg trajecten. Binnen gemeente Westland lijkt het erop dat onze bemoeizorg inzet 

beperkt is gebleven omdat inwoners ook goed onderweg geholpen konden worden door bijvoorbeeld 

het SKT. Ondanks dat de focus op zorgkinderen heeft gelegen zijn er minder bemoeizorg trajecten 

ingezet dan verwacht. In het tweede deel van het jaar is er, n.a.v. extra aandacht door de manager, 

wel een stijging zichtbaar De trajecten die opgestart zijn, zijn in verband met het traceren van 

kind/gezin gedaan.  

 

 



  

 

 

 

Toeleiding VVE: 

De realisatie van de toeleiding VVE in 2020 is enigszins anders geweest dan in andere jaren. Van alle 

verwachtte kinderen hebben we slechts 60% mogen verwelkomen op onze spreekuren, dit i.v.m. de 

Coronamaatregelen afgelopen jaar. Afgelopen jaar is daarom hoofdzakelijk ingezet op kinderen welke 

naar ons inzicht een risico op een (taal)achterstand hebben, Zodoende hebben we het aantal kinderen 

dat potentieel tussen wal en schip zou vallen zoveel mogelijk geprobeerd te beperken. Van de wel 

gerealiseerde toeleiding is het resultaat dat 44% van de kinderen volgens onze gegevens al geplaatst 

zijn. Van de 76 niet geplaatste kinderen zijn dit de redenen. 

 

Wat betreft de niet-geplaatste kinderen is er geen sprake van een bijzondere verdeling. Het relatief 

hoge percentage kinderen wat in 2020 gezien is maar waarvan de status onbekend is, wordt 

veroorzaakt door de moeilijkheden van afgelopen jaar. Dankzij het uitvallen van vele 

contactmomenten is de monitoring van de toeleiding bemoeilijkt. De inspanning benodigd om alle 

informatie te achterhalen is veel hoger dan in reguliere jaren en dit bemerken wij ook aan de soms 

complexe gezinsproblematiek welke zich meer openbaart het afgelopen jaar.  

De reden waarom kinderen in aanmerking kwamen voor VVE is volgens onze gegevens voor 16% te 

wijten aan geen-lage opleiding van de ouders, 68% objectieve (taal) achterstand en 16% is vanwege 

een taalarme omgeving. Dat gezegd hebbende is dit een verdeling die we in de overige gemeenten 

ook zien. Een combinatie van redenen is ook vaak van toepassing.  

De toeleiding VVE in 2020 is enigszins anders geweest dan in andere jaren, met name omdat contact 
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en communicatie bemoeilijkt werd door de veelvoud aan restricties waar rekening mee gehouden 

diende te worden. De verdeling van alle door ons afgegeven verwijzingen in Westland over de 

postcodegebieden ziet er als volgt uit: 

Postcodegebied Verwijzingen (%) 

2291 10,3% 

2292 2,2% 

2295 3,7% 

2671 18,4% 

2672 4,4% 

2673 4,4% 

2675 11,0% 

2676 4,4% 

2678 11,8% 

2681 10,3% 

2684 1,5% 

2685 2,9% 

2691 9,6% 

2692 2,9% 

2693 0,7% 

2694 1,5% 

 

 

Onderzoek bij Ziekteverzuim: 

De realisatie van het onderzoek bij Ziekteverzuim is lager dan verwacht in normale jaren, maar zoals 

verwacht in verband met de Corona maatregelen. Aangezien vanaf 16 maart de productie is 

stilgevallen. Dat gezegd hebbende is er wel nog sprake van aanvullende informatie. 
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De reden voor aanmelding is in tegenstelling tot voorgaande jaren en zoals in de andere gemeenten 

met name Zorgwekkend ziekteverzuim. Dit wil zeggen het is veelvuldig en langdurig verzuim 

(zorgwekkend). Waar in voorgaande jaren het ook vaak opvallend verzuim was waarbij er sprake is 

van opvallende structuren of patronen in het verzuim. Hierbij dient echter wel aangemerkt te worden 

dat het herkennen of überhaupt signaleren van opvallende verzuim patronen vrijwel onmogelijk werd 

gemaakt door de Corona restricties van afgelopen jaar.   

Voor  60% van de al onderzochte gevallen blijkt dat zij in staat worden geacht om onderwijs te volgen 

en voor de rest van de leerling gold dat zij gedeeltelijk in staat werden geacht.   

 

 

 

Voor alle onderzochten leerlingen blijkt dat zij in staat worden geacht om onderwijs te volgen, 

volledig of gedeeltelijk.  
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Tot slot staan hierboven de interventies benoemd die door onze artsen zijn opgestart om de leerling 

beter in beeld te krijgen en het verzuim te stoppen, opdat regulier schoolbezoek weer van toepassing 

is. De noemer “anders” slaat hier op situaties waarbij er sprake was van andere omstandigheden 

waardoor een interventie niet perse aan de orde was, maar bijvoorbeeld tijd ook afdoende was.  

De leerlingen in kwestie zijn afkomstig uit de volgende postcodegebieden. 

Postcode gebied Aantal 

Leerlingen 

2285 1 

2291 6 

2292 1 

2295 2 

2548 3 

2551 2 

2552 2 

2628 1 

2671 6 

2672 1 

2673 3 

2675 4 

2678 2 

2681 6 

2685 4 

2691 9 

3142 1 

3151 1 

3181 1 

Eindtotaal 56 
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Participatie Netwerken: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden.  

 

Groepsvoorlichting: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden.  

 

Stevig Ouderschap: 

Hier is iets bijzonders aan de hand. Na een reguliere opstart in het eerste kwartaal hebben wij in het 

tweede kwartaal een flinke stijging in de vraag naar inzet meegemaakt. Zodoende zaten we na de 

zomer over de helft van de realisatie die voor het volledige jaar stond. De reden hiervoor lijkt te zijn 

dat er meer vraag is van ouders om begeleid te worden, in verband met de Coronamaatregelen en de 

potentiële problematiek binnenshuis die dit met zich mee brengt. Uiteindelijk hebben we ongeveer 

10% extra gerealiseerd dan in eerste instantie verwacht werd. Deze extra realisatie is uit bestaande 

middelen gecreëerd.  

Naast een groeiende vraag zien we dat er minder gezinnen eerder gestopt (1) zijn of hebben afgezien 

van deelname (8). Normaliter is het aantal gezinnen wat om welke reden dan ook niet deelneemt of 

juist eerder stopt op eigen initiatief hoger.   

Stevig ouderschap sluit duidelijk goed aan bij de behoefte van de inwoners van het Westland. Voor 

2021 zijn er dan ook meer trajecten ingekocht door de gemeente en zullen we de vraag naar het 

product nauwlettend in de gaten blijven houden 

 

 

 

Video-Hometraining: 

Uiteindelijk is er sprake geweest van een lichte overproductie op Video home training afgelopen jaar. 

Hier willen wij onze lof voor uitspreken aangaande de collega’s die dit uitvoeren, daar de 

werkzaamheden behoorlijk bemoeilijkt werden door alle Corona-gerelateerde restricties. Net als bij 

Stevig Ouderschap is ook Video Hometraining een product dat ingezet wordt om extra zorg te bieden 

aan de ouder(s) die dat nodig hebben. Dit past naadloos in het beleid van de JGZ om de gezinnen van 

aandachtskinderen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben, zeker in de Corona-tijd. 

 

Inloopspreekuren opvoedpunt: 

Als Pilot is er dit jaar in Westland een Opvoed Adviespunt opgericht. Dit is in het afgelopen jaar een 

daverend succes gebleken. Het betreft een specifiek spreekuur waarbij alle inwoners terechtkunnen 

op een vaste locatie één keer in de week met al hun opvoedvragen. De hoeveelheid ouders die 

hiervan gebruik hebben gemaakt heeft alle verwachtingen overtroffen en de vraag is daarnaast ook 

relatief constant. Daarnaast wordt er door de collega’s van de JGZ actief doorverwezen naar dit 

Opvoedpunt. Indien een kind de leeftijd van 4 jaar bereikt en er zorg is bij de professional wordt er 



  

 

preventief een afspraak ingepland voor bijvoorbeeld 6 maanden later. Zo houdt de JGZ, op verzoek 

van de gemeente, een vinger aan de pols en is tijdig acteren of opschalen mogelijk. Voor het 

toekomstige gebruik van het opvoedpunt in Westland verwachten wij dan ook een mooie toegevoegde 

waarde.  

 

Extra inzet Statushouders 

JGZ levert voor kinderen van statushouders een stuk extra inzet wanneer dit nodig is. Deze extra 

inzet is bedoeld voor onze artsen om deze kinderen door te lichten, het medisch dossier compleet te 

maken en zo nodig ook het vaccinatieplan opstellen. Dit zodat daarna het kind weer in het reguliere 

zorgcircuit mee kan draaien. Deze eenmalige investering is dus bedoeld om toekomstige problematiek 

of onduidelijkheden te voorkomen. Afgelopen jaar zijn er minder kinderen gezien dan verwacht (20), 

maar dit was te verwachten. Daar in voorgaande jaren de COA voorspellen ook niet accuraat zijn 

gebleken.  

 

NCJ VoorZorg: 

In Westland is er afgelopen jaar geld beschikbaar gesteld door de gemeente voor in totaal zeven 

trajecten VoorZorg over de loop van de aankomende jaren. Tot op heden verloopt de opstart echter 

moeizaam. Er is afgelopen jaar één traject gestart en dit jaar is er ook één nieuw traject opgestart.  

Het wervingsproces kent dus een langzame start. Maar met het kenbaar maken van het product 

Voorzorg bij zowel Verloskundigen, SKT en huisartsen verwachten we een toename van het aantal 

aanmeldingen. 

 

Naast ons “standaard” Programma op Maat is er ook per gemeente nog de mogelijkheid voor een stuk 

lokaal Maatwerk. Dit maatwerk kan bestaan uit interventies en projecten gericht op specifieke 

doelgroepen of onderwerpen. Hieronder volgt een korte omschrijving, de realisatie en de 

bijzonderheden van de lokale maatwerkproducten (POM Extra).  

 

Samenwerking Vitis-JGZ: 

Afgelopen jaar is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Vitis en JGZ om de 

samenwerking met het SKT in Westland gezamenlijk voort te zetten. JGZ levert tot op heden een 

viertal verpleegkundigen welke zich vrijwel dedicated inzetten voor de sociale ondersteuning van de 

gemeente Westland en zijn inwoners. Hun werkzaamheden binnen dit samenwerkingsverband richten 

zich met name op het geven van adviezen en informatie, het verzorgen van lessen en cursussen voor 

burgers en er gezamenlijk met onze partners voor zorgen dat geen enkele zorgbehoevende 

Westlander tussen de mazen door glipt. Ten tijde van de Coronamaatregelen is deze inzet 

onverminderd doorgegaan en is er ook gebruik gemaakt van een online cursusaanbod over onder 

andere weerbaarheid, scheidingsproblematiek, puberbrein en peuters in huis.   

 



  

 

 



  

 

In onderstaand hoofdstuk worden de realisatie cijfers van de gemeente Zoetermeer behandeld. 

Om in eerste instantie een goed overzicht te geven zal alles in tabel of grafiek variant 

gepresenteerd worden. Daarnaast zal er op ieder onderdeel van onze werkzaamheden (BTP, 

bijzondere inzet BTP, BTP Flexibel, Programma op Maat en het Lokale Maatwerk) ingezoomd 

worden. Daar waar er sprake is van bijzonderheden of onregelmatigheden zullen deze uitgelicht 

worden en verklaard waar mogelijk.  

 

 

In bovenstaande grafiek staan de bereikcijfers voor 2020 uiteengezet t.o.v. de norm en het 

gemiddelde van de H8. In verband met de stilleging van het werk in verscheidene 

leeftijdscategorieën, als gevolg van de Covid-19 pandemie is, alleen in de categorie 4-7 dagen en 

2 weken tot 6 maanden sprake van een bereik binnen of op de norm. De schoolgaande jeugd, 4-

12 jaar heeft een noemenswaardige dip in het bereik welke volledig ten dele valt aan het sluiten 

van de scholen op verschillende momenten in het jaar. In de gemeente Zoetermeer is dit echter 

relatief beperkt gebleven in vergelijking met de andere gemeenten. Zeker wanneer er gekeken 

wordt naar de inzet op de VO-scholen, welke beduidend hoger ligt dan bij alle andere 

gemeenten en zelfs richting de norm gaat.  Desondanks is er ondanks alle restricties op dit 

gebied alsnog een groot aantal leerlingen bereikt het afgelopen jaar. Hierbij is de focus gelegd 

op leerlingen/jeugdigen die zorgbehoevend zijn/waren. Door deze strategie is de achterstand 

die op de schoolgaande leeftijd is opgelopen enorm beperkt gebleven in Zoetermeer.  
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Bovenstaande grafiek laat de status van de contactmomenten zien. Vanuit de begroting houdt 

JGZ er rekening mee dat niet alle ingeplande contactmomenten efficiënt zullen plaatsvinden. Zo 

zullen er altijd afspraken verzet worden en zullen er altijd mensen niet op komen dagen. 

Zodoende houden wij hier rekening mee, maar brengen wij dit ook in kaart om het in de gaten 

te houden.  Het aantal afspraken dat afgezegd heeft moeten worden is relatief gezien vrij hoog 

vergeleken met voorgaande jaren. Dit in verband met de gedwongen stop van reguliere 

contactmomenten die afgelopen kwartaal grotendeels heeft plaatsgevonden.  
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In bovenstaande grafiek is de realisatie van het prenataal huisbezoek opgenomen gezamenlijk met de 

OI’s. Afgelopen jaar zijn er 10 van de begrote 25 trajecten opgestart. Deze lage realisatie is 

grotendeels te wijten aan de Coronamaatregelen en het daardoor uitblijven van vraag. 

Naast de reguliere contactmomenten die worden verzorgd door onze artsen en verpleegkundigen 

wordt er ook gebruik gemaakt van onderzoeken op indicatie (OI’s). Deze worden ingezet wanneer er 

aanleiding of noodzaak is om kinderen of ouders extra te zien of zorg te bieden. Daarnaast kunnen ze 

ook worden aangewend om reguliere contactmomenten te vervangen en dus minder zorg te leveren 

waar men met minder toe kan. Het aantal OI’s wat is gebruikt afgelopen jaar ligt hoger dan in 

voorgaande jaren. De reden hiervoor is dat er veel gebruik gemaakt is van OI’s om weggevallen 

contactmomenten, als gevolg van de Corona restricties, alsnog doorgaan te laten vinden wanneer dit 

nodig geacht werd. 

 

 

Preventieve logopedie is een essentieel onderdeel van de zorgverlening van JGZ. Alle 2-jarigen 

krijgen een verrijkt Van Wiechen onderzoek. De 13,5% die hieruit kwam als in aanmerking komende 

voor een 1ste fase diagnostiek in Rijswijk is vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

Niet alle 5-jarigen worden standaard meer opgeroepen voor een preventief logopedie spreekuur. In 

plaats daarvan wordt er al enige tijd gebruik gemaakt van een vragenlijst die aan de ouders en 

kinderen meegegeven wordt. Aan de hand van de antwoorden op deze vragenlijst wordt er een 

consult ingepland indien nodig, waaruit dan blijkt of vervolgstappen noodzakelijk zijn. Van 2018 naar 

2019 zagen we al een flinke daling in het aantal kinderen dat een vervolgtraject nodig had. In het 

afgelopen jaar zien we echter weer een  normalisering van de eerdere sterke daling. Van 39% in 2019 

naar 55,3% afgelopen jaar. Aankomend jaar wordt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten 

gehouden.  
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Binnen het basistakenpakket en de bijzondere inzet die hier ook in gedaan wordt zijn er altijd zaken 

die er tussenuit springen t.o.v. voorgaande jaren of de andere gemeenten.  

Bijzonderheden in het bereik over het jaar 2020 zijn er uiteraard. Dalingen en lagere bereikcijfers ten 

gevolge van de Corona restricties worden hier echter buiten beschouwing gelaten.  

 

Ondanks de Coronarestricties en een dubbele Lockdown afgelopen jaar is de daling in het bereik op 

schoolgaande kinderen in de categorie 4-12 jaar & 12-18 jaar minder dan wij in eerste instantie 

verwacht hadden. De gepleegde inzet door onze professionals in de tussenliggende periodes waarin 

werkzaamheden wel mogelijk waren zijn dan ook groot geweest. Ondanks dat deze inzet niet 

voldoende was om het tekort volledig weg te nemen heeft het desondanks wel de schade beperkt. 

 

Aangaande de bijzondere inzet op het BTP is er sprake van de hierboven genoemde lage realisatie op 

de prenatale huisbezoeken. Deze is qua realisatie verassend laag, maar niet geheel onverwacht.  

 

Onze reguliere contactmomenten en bijzondere inzet zijn op afspraak en planning voor individuele 

gezinnen/kinderen. Daarnaast bieden wij ook een overkoepelende inzet waar iedere ouder/kind 

vrijwillig en zo vaak als mogelijk gebruik van mag maken als ze willen. Dit zijn de inloopspreekuren op 

onze eigen locaties, welke wekelijks of tweewekelijks bezocht kunnen worden of ons telefonisch 

spreekuur wat iedere werkdag bereikbaar is. Buiten werktijden is daarnaast ook een 24/7 

bereikbaarheidsdienst beschikbaar, welke wij hebben opgezet in samenwerking met 

partnerorganisaties. Hieronder staat het overzicht van de inloopspreekuren en het telefonisch 

spreekuur van het afgelopen half jaar.  
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vanuit 
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% 
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Traceren 

75 

65,3% 26 Ja   

Toeleiding naar 

VVE 

1265 
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74,0% 39 Nee 
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35 
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52 
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60 
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30 
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Voor wat betreft de aanvullende werkzaamheden volgen hieronder de aanvullende gegevens van het 

BTP Flex en het Programma op Maat. Voor alle onderdelen zal de aanvullende informatie gegeven 

worden en waar er sprake is van bijzonderheden wordt er ook aanvullende uitleg gegeven 

 

Bemoeizorg:  

Vrijwel alle gestarte Bemoeizorg trajecten zijn gedaan omdat een gezin/kind getraceerd moest 

worden of dat er sprake was van bewust zorgmijdend gedrag. Daarnaast speelde de gezinssituatie ook 

nog een aanwezige rol en is er ook de nodige keren aangehaakt voor een vaccinatieachterstand. Een 

categorie die we niet vaak langs zien komen, maar de laatste jaren weer wat vaker.  

Van alle afgeronde trajecten is op een enkeling na alles door het locatieteam zelf opgelost en is de 

ouder/het kind weer binnen het reguliere zorgcircuit gebracht. De realisatie is lager dan verwacht, 

maar dit is grotendeels door de Coronarestricties.  

 

Toeleiding VVE: 

De realisatie van de toeleiding VVE in 2020 is enigszins anders geweest dan in andere jaren. Van alle 

verwachtte kinderen hebben we slechts 33% mogen verwelkomen op onze spreekuren, dit i.v.m. de 

Coronamaatregelen afgelopen jaar. Afgelopen jaar is daarom hoofdzakelijk ingezet op kinderen welke 

naar ons inzicht een risico op een (taal)achterstand hebben, Zodoende hebben we het aantal kinderen 

dat potentieel tussen wal en schip zou vallen zoveel mogelijk geprobeerd te beperken. Van de wel 

gerealiseerde toeleiding is het resultaat dat 62% van de kinderen volgens onze gegevens al geplaatst 

zijn. Van de 45 niet geplaatste kinderen zijn dit de redenen. 



  

 

 

Wat betreft de niet-geplaatste kinderen is er geen sprake van een bijzondere verdeling. Het relatief 

hoge percentage kinderen wat in 2020 gezien is maar waarvan de status onbekend is, wordt 

veroorzaakt door de moeilijkheden van afgelopen jaar. Dankzij het uitvallen van vele 

contactmomenten is de monitoring van de toeleiding bemoeilijkt. De inspanning benodigd om alle 

informatie te achterhalen is veel hoger dan in reguliere jaren en dit bemerken wij ook aan de soms 

complexe gezinsproblematiek welke zich meer openbaart het afgelopen jaar.  

De reden waarom kinderen in aanmerking kwamen voor VVE is volgens onze gegevens voor 13% te 

wijten aan geen-lage opleiding van de ouders, 70% objectieve (taal) achterstand en 17% is vanwege 

een taalarme omgeving. Dat gezegd hebbende is dit een verdeling die we in de overige gemeenten 

ook zien. Een combinatie van redenen is ook vaak van toepassing.  

De toeleiding VVE in 2020 is enigszins anders geweest dan in andere jaren, met name omdat contact 

en communicatie bemoeilijkt werd door de veelvoud aan restricties waar rekening mee gehouden 

diende te worden. 

De verdeling van alle door ons afgegeven verwijzingen in Zoetermeer over de postcodegebieden ziet 

er als volgt uit: 

Postcodegebied Verwijzingen (%) 

2711 5,1% 

2712 1,7% 

2713 5,1% 

2715 8,5% 

2716 10,3% 

3,42%
2,71%

0,85% 1,36%
0,00%

0,85%
0,00%

3,39%

5,13%

6,78%

29,02%

31,09%

Zoetermeer Totaal

Reden geen plaatsing VVE, t.o.v. aantal doelgroepkinderen

% Anders % Geen belangstelling % Financieel % Wachtlijst %Andere vorm van opvang %Onbekend



  

 

2717 5,1% 

2718 5,1% 

2719 5,1% 

2721 9,4% 

2722 6,8% 

2723 3,4% 

2724 2,6% 

2725 1,7% 

2726 6,0% 

2727 9,4% 

2728 3,4% 

2729 11,1% 

 

 

Onderzoek bij Ziekteverzuim: 

De realisatie van het onderzoek bij Ziekteverzuim is bijzonder te noemen. Ondanks het volledig 

stilvallen hiervan is namelijk er alsnog sprake van een realisatie die aardig in lijn is met de 

verwachting van een regulier jaar. De reden hiervoor is een hoge realisatie in de eerste 2,5 maanden 

van het jaar en een grote vraag naar de dienst op de momenten dat de VO scholen wel open waren,  

gepaard met creatieve digitale oplossingen om leerlingen ook ten tijde van de sluiting te kunnen 

spreken. Vanuit de detail lijsten over dit jaar is op te maken dat de meeste trajecten op de reeds 

bekende scholen hebben plaatsgevonden. 

 

De reden voor aanmelding is in tegenstellig tot voorgaande jaren hoofdzakelijk zorgwekkend verzuim. 

Waar dit voorheen altijd een ongeveer gelijke verdeling tussen zorgwekkend en opvallend verzuim 

was. Dit wil zeggen dat er met name sprake was van veelvuldig en langdurig verzuim (zorgwekkend) 

en in mindere mate van opvallende structuren of patronen in het verzuim. Hierbij dient echter wel 

Zoetermeer Totaal

25,4% 28,4%

16,4% 13,0%

58,2% 58,6%

Reden aanmelding onderzoek bij ziekteverzuim

% opvallend ziekteverzuim % overig % zorgwekkend ziekteverzuim



  

 

aangemerkt te worden dat het herkennen of überhaupt signaleren van opvallende verzuim patronen 

vrijwel onmogelijk werd gemaakt door de Corona restricties van afgelopen jaar.   

Voor vrijwel alle onderzochte leerlingen gold dat zij in staat werden geacht om onderwijs te kunnen 

volgen, volledig of gedeeltelijk.  

 

Aan de hand van onderstaande grafiek is zichtbaar welk effect onze inzet heeft gehad op de 

leerlingen welke verzuimde. De verdeling hier is zoals we die de afgelopen jaren veelal zien, 

ongeveer twee derde van de leerlingen verzuimt niet meer of het verzuim is verminderd. Waarbij 

ongeveer een derde van de leerlingen nog steeds onverminderd doorgaat. Conform afspraken en 

richtlijnen zetten wij leerlingen die ongeoorloofd verzuimen door naar leerplicht.  
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Tot slot hebben wij in kaart gebracht welke leeftijden de leerlingen hebben die gebruik maken van 

het onderzoek bij ziekteverzuim in Delft. Zoals verwacht ligt het zwaartepunt bij leerlingen op VO 

leeftijd. Een bijzondere uitschieter is echter zichtbaar bij hele jonge leerlingen (zelfs 5 al) en een 

aantal leerlingen boven de 18, op peildatum 1-1-21. En daarnaast is ook in kaart gebracht in welk 

postcodegebied de leerlingen wonen die aangemeld waren afgelopen jaar.  



Leeftijd aantal leerlingen 

5 1 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

12 2 

13 9 

14 14 

15 18 

16 22 

17 21 

18 10 

19 4 

20 2 

Eindtotaal 111 

 

Postcode gebied Aantal Leerlingen 

2498 1 

2521 1 

2526 1 

2545 1 

2553 1 

2624 1 

2632 1 

2641 2 

2642 3 

2651 3 

2665 3 

2711 2 

2712 1 

2713 4 

2715 10 

2716 16 

2717 9 

2718 5 

2719 5 

2721 4 

2722 2 

2723 2 

2724 3 

2725 2 

2726 3 

2727 2 

2728 3 

2729 13 

2731 2 

2741 1 

2761 4 

Eindtotaal 111 



 

Participatie Netwerken: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden.  

 

Groepsvoorlichting: 

Naast de lage realisatie door toedoen van de Corona maatregelen is er hier geen sprake van 

bijzonderheden.  

 

Stevig Ouderschap: 

Hier is iets bijzonders aan de hand. Na een reguliere opstart in het eerste kwartaal hebben wij in het 

tweede kwartaal een flinke stijging in de vraag naar inzet meegemaakt. Zodoende zaten we in de 

zomer al ongeveer op drie kwart van de begrote trajecten. Over het volledige jaar hebben we 

uiteindelijk maar liefst 16 extra trajecten gedraaid dan in eerste instantie verwacht. Een 

overproductie en grotere vraag van ongeveer 30%. De reden hiervoor lijkt te zijn dat er meer vraag is 

van ouders om begeleid te worden, in verband met de Coronamaatregelen en de potentiële 

problematiek binnenshuis die dit met zicht mee brengt. Dat wil zeggen, gezinsproblematiek 

openbaart zich sneller nu gezinnen noodgedwongen veel en vaak gezamenlijk thuis zijn. De 

verwachting is dat gedurende 2021 deze toegenomen vraag ook nog zal aanhouden. 

 

Naast een groeiende vraag zien we dat er minder gezinnen eerder gestopt zijn (15). Normaliter is het 

aantal gezinnen wat om welke reden dan ook eerder stopt op eigen initiatief hoger. De grootste reden 

waarom gezinnen niet wilde beginnen aan stevig ouderschap, ondanks dat ze ervoor in aanmerking 

kwamen, is dat er al voldoende hulpverlening was/is.  

Voor 2021 hopen we opnieuw het hoofd te kunnen bieden aan de vraag van de bevolking van 

Zoetermeer, want hoe eerder we erbij zijn, hoe beter preventie werkt.  

 

Extra inzet Statushouders: 

JGZ levert voor kinderen van statushouders een stuk extra inzet wanneer dit nodig is. Deze extra 

inzet is bedoeld voor onze artsen om deze kinderen door te lichten, het medisch dossier compleet te 

maken en zo nodig ook het vaccinatieplan opstellen. Dit zodat daarna het kind weer in het reguliere 

zorgcircuit mee kan draaien. Deze eenmalige investering is dus bedoeld om toekomstige problematiek 

of onduidelijkheden te voorkomen.  

In Zoetermeer zijn uiteindelijk maar liefst 60 van deze kinderen gezien en geholpen afgelopen jaar. 

Dit is het dubbele van wat in eerste instantie begroot was en voorspeld was. In de 

begroting/beschikking is hier geen rekening mee gehouden, daar de verwachting was, a.d.h.v. de 

realisatie in voorgaande jaren en de COA prognose, dat dit niet nodig zou zijn. deze extra inzet is 

gefinancierd vanuit bestaande middelen.  

 

NCJ VoorZorg: 



  

 

In Zoetermeer is er dit jaar geld beschikbaar gesteld door de gemeente voor in totaal zes trajecten 

VoorZorg over de loop van de aankomende jaren. Tot op heden verloopt de opstart echter moeizaam. 

Er is tot op heden nog geen traject goedgekeurd en gestart. Ondanks dat er al meerdere 

aanmeldingen gedaan zijn. Hiervan is er eentje goedgekeurd, maar de deelnemer zag ervan af.  

Tot op heden is het wervingsproces dus moeizaam te noemen. Voor het jaar 2021 is het dan ook 

noodzaak om op werving in te blijven zetten en dit ook in samenwerking met de andere regio’s te 

doen, opdat men van elkaar kan leren.  

 

Naast ons “standaard” Programma op Maat is er ook per gemeente nog de mogelijkheid voor een stuk 

lokaal Maatwerk. Dit maatwerk kan bestaan uit interventies en projecten gericht op specifieke 

doelgroepen of onderwerpen. Hieronder volgt een korte omschrijving, de realisatie en de 

bijzonderheden van de lokale maatwerkproducten (POM Extra).  

 

Inzet PO KDV: 

Om de communicatie en zorgverlening op het primaire onderwijs en de kinderopvang in Zoetermeer 

te verbeteren is er een extra inzet ingekocht. De gedachtegang achter deze inzet is dat door één 

communicatie liaison in te stellen voor het primair onderwijs en één iemand voor de kinderopvang in 

Zoetermeer er betere communicatie ontstaat tussen JGZ, partners en de ouders.  

 

Het plan voor de inzet op PO & KDV was om alle verschillende instanties gaandeweg het jaar te 

bezoeken in een roulerende systematiek. Dit is echter onvoldoende van de grond gekomen in het 

afgelopen half jaar.  

 

Gedeeltelijk vanwege de Corona maatregelen en ontwikkelingen, maar daarnaast ook in verband met 

onduidelijkheid aan onze zijde. Zodoende is er voor de opvanglocaties een volledig schema opgesteld 

voor afgelopen boekjaar, waar in de eerste maanden al een begin mee was gemaakt. Uiteindelijk is er 

na de zomervakantie ook eindelijk een start gemaakt aan het bezoeken van de basisscholen in 

Zoetermeer, met inachtname van de Coronarestricties.  

 

Inzet Kwetsbare Zwangeren: 

De inzet op dit traject omhelst een coördinerende functie voor de werkgroep Kwetsbare Zwangeren. 

Het hoofddoel van het traject is om constant het zorgpad voor kwetsbare zwangeren up-to-date te 

houden en te verbeteren waar mogelijk. Dit wordt gedaan door middel van verscheidene overleggen 

en samenwerkingen met onze partners in deze werkgroep. De tijd die hiervoor beschikbaar was 

afgelopen jaar was echter niet toereikend om hier waardevolle stappen in te zetten. Zodoende is dit 

product voor 2021 omgezet naar een uitgebreide functie, waar de inzet kwetsbare zwangeren onder 

valt ook.  

 

Inzet Armoede: 



  

 

“Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen, 

waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont 

als minimaal wordt gezien.” 

Voor de Aanpak Armoede Zoetermeer draagt JGZ bij in het bereiken van gezinnen in armoede door te 

signaleren en het onderwerp bespreekbaar te maken. Daarnaast zet JGZ zich in om gezinnen in 

armoede te ondersteunen door goed te adviseren over opvoeden in armoede en toe te leiden naar de 

juiste hulp. 

Onze professionals worden extra geschoold door middel van trainingen in gesprektechnieken, 

netwerkactiviteiten en het opzetten van een project voor de doelgroep 12-18. 

 

De inzet van twee aandacht functionarissen ligt hierbij in de basis. Voor het jaar 2020 is in verband 

met het uitvallen van 1 functionaris er slechts halve inzet geleverd. Daarnaast is de opzetting van het 

project voor 12-18 jarigen niet van de grond gekomen. Dit is gedeeltelijk veroorzaakt door de 

coronarestricties, maar ligt gedeeltelijk ook aan interne strubbelingen en het uitvallen van een 

medewerker op dit project. 

 

Inzet MBO Rijnland / ID college: 

Dit omhelst een extra stuk inzet van onze verpleegkundige op het MBO Rijnland in Zoetermeer. Deze 

inzet is vergelijkbaar met de onderzoeken bij ziekteverzuim, maar is gericht op het preventief 

weghalen van de redenen voor verzuim. Hierbij wordt gebruik gemaakt van leefstijl advies, 

begeleiding en een functie als vertrouwenspersoon. Daarnaast verwijzen wij wanneer we dingen 

signaleren door naar de daarvoor bestemde partners en instanties.  



  

 

Impact 2020 en herstelwerkzaamheden 

De beperkingen die 2020 met zich meebracht hebben een enorme impact gehad op onze 

werkzaamheden, op alle leeftijdsgroepen en in alle regio’s. De zorg voor onze jeugd is echter 

belangrijker dan ooit. Dit wordt onderstreept door de grote gevolgen op langere termijn van COVID-

19, waardoor ongelijkheid toeneemt en meer gezinnen kampen met financiële en psychosociale 

problemen. De coronamaatregelen en semi-lockdown brengen een groot risico met zich mee dat 

kwetsbare kinderen en gezinnen uit beeld raken. Ook wordt naarmate de coronacrisis voortduurt 

steeds duidelijker dat kinderen veel te lijden hebben onder de maatregelen. Vooral onder pubers 

nemen eenzaamheid, somberheid en angstklachten toe. 

  

De JGZ is dan ook geen luxe: het is basiszorg. De JGZ ziet normaliter alle kinderen vanaf de geboorte 

tot en met de middelbare school, met daarnaast voor de geboorte al contacten in de vorm van het 

prenataal huisbezoek en de maternale kinkhoestvaccinatie. JGZ is er om te signaleren of er risico’s 

zijn, op zowel medisch als psychosociaal gebied als in de leefomgeving van een kind. Zij bekijkt waar 

extra ondersteuning nodig is. Juist in deze periode is het op peil houden van de JGZ-werkzaamheden 

essentieel. Als dit niet mogelijk is, is er een groot risico op problemen op langere termijn, zoals meer 

ontwikkelingsachterstanden en psychische problemen.  

 

De JGZ heeft in het afgelopen jaar veel gedaan om alles zoveel mogelijk te laten doorlopen. Toch zijn 

er op verschillende plaatsen achterstanden. Zolang de situatie in 2021 vergelijkbaar blijft zullen deze 

achterstanden ook aanwezig blijven of zelfs toenemen wanneer maatregelen opnieuw geïntensiveerd 

zouden worden.  

 

Nieuwe werkwijzen om onze realiteit het hoofd te bieden 

JGZ stond in de coronacrisis voor een enorme opgave. Wegens de aard van het werk (een groot aantal 

contacten met kinderen en ouders) en het sluiten van de scholen in de eerste golf was een groot deel 

van de gebruikelijke werkwijze niet meer mogelijk. JGZ heeft afgelopen jaar alles op alles gezet om 

gezinnen op andere manieren te bereiken. Van meer uren draaien door medewerkers tot nieuwe 

manieren van werken die versneld ingevoerd zijn of zelfs volledig nieuw ontwikkeld. In 2021 zullen 

wij hiermee doorgaan en al bestaande innovaties nog verder door ontwikkelen. Dit wil zeggen wij 

zullen ons blijven inzetten om slimmer te werken waar mogelijk en hierbij trachten zo min mogelijk 

gebruik te moeten maken van uren intensivering. 

 

Zo is de lijn welke al in 2019 ingezet was aangaande de krapte op de arbeidsmarkt en ons eigen 

personeelsbestand afgelopen jaar doorgezet. Voor 2021 houden we deze koers vast en blijven we 

bovendien actief sturen op een formatie welke in lijn is met onze werkzaamheden en mogelijke 

toekomstige ontwikkelingen welke wij in het verschiet zien.  



  

 

De maatregelen van het afgelopen jaar en de doorzetting hiervan in 2021 vroegen om een andere 

uitvoering van de zorg. Hierin zijn de afgelopen maanden enorme stappen gezet. Op het gebied van 

anders organiseren vinden er al veel contacten en andere dienstverlening digitaal of telefonisch 

plaats. Een ontwikkelingen die zich aankomend jaar ook door zal zetten een aangewend zal worden 

waar nodig.   

Naast oplossingen en nieuwe werkvormen hebben we afgelopen jaar ook keuzes moeten maken in wat 

we doen. Prioriteiten moeten stellen in welke zorg essentieel is/was en welke zorg uitgesteld of 

samengevoegd kon worden. Voor aankomend jaar is dit prioriteringskader een blijvende factor en 

beraden wij ons na iedere ontwikkelingen en persconferentie opnieuw over welke zorg wij wel en niet 

kunnen leveren op dat moment. Het uitgangspunt hierbij zal echter ook aankomend jaar blijven dat 

we ons richten op het zien van zoveel mogelijk kinderen en jeugdigen en er bijzondere aandacht blijft 

voor diegene die nood behoevend zijn.  

 

Financiën in 2021 

De begroting 2021 is zeer sober opgesteld en staat (kwalitatief) onder druk. Tegenvallers zijn binnen 

de huidige begroting niet goed op te vangen en om te komen tot een sluitende begroting waren 

besparingen op met name formatie en het opleidingsbudget noodzakelijk. Dat maakt, naast alle 

corona perikelen, dat JGZ nog meer (werk)druk zal ervaren. Immers, het werk dient uitgevoerd te 

worden met minder formatie en middelen. De vooruitzichten voor 2022, zijn met het nieuwe 

convenant in vooruitzicht, in die zin gunstiger aangezien er momenteel gesprekken gevoerd worden 

om vanaf 2022 de begroting structureel op het juiste niveau te krijgen. Dat neemt niet weg dat 2021 

een financieel spannend jaar zal worden. Indien JGZ, net als in 2020, terug kan vallen op de 

coulanceregeling vanuit de gemeenten dan kan in ieder geval daarmee een stuk van de financiële 

druk weggenomen worden. We zullen daarom in 2021 met alle partijen in gesprek blijven om te 

zorgen dat de financiële gevolgen van zowel de krappe begroting alsmede corona beperkt blijven en 

niet hoeven te leidden tot verdere besparingen.     

 

Verbetering registratie maatwerkactiviteiten, specifiek “participatie netwerken” 

JGZ heeft het afgelopen jaar zich goed ingezet om de verantwoording van zijn maatwerkproducten 

aan te scherpen. Een gevolg hiervan is dat er ondanks de coronacrisis een beter overzicht en inzicht is 

van de realisatie over 2020 en onze verwachtte inzet over 2021.  

Dat gezegd hebbende zijn wij wel tot de conclusie gekomen dat de oude vorm van registratie voor 

sommige producten uiteindelijk averechts werkt en vooral administratief werkt oplevert. Waardoor er 

voorbij wordt gegaan aan dat wat het belangrijkste is, hoe helpen we de kinderen ermee. Zodoende is 

er voor de inzet over 2021 specifiek gekozen voor een minder registratie intensieve methode voor de 

participatie netwerken. De bekostigingsstructuur van participatie netwerken is hiermee gewijzigd van 

een QxP methodiek naar een FTE-structuur. Waarbij de inzet en het resultaat belangrijker voor de 

verantwoording dan de realisatie.  

 

  



  

 

Overzicht verwijzingen 4 – 7 dagen  

Verwezen naar Delft LDV PND RW WAS WL ZTM 

ANDERS 1 1 

     

HUISARTS 

      

4 

KINDERARTS 

   

1 

   

LACTATIEKUNDIGEEXTERN 

 

1 

     

LOGOPEDIST 1 

      

ORTHOPEED 1 

      

RADIOLOOG 1 3 1 

 

2 

 

1 

VVE 

     

1 

 

Eindtotaal 4 5 1 1 2 1 5 

 

Overzicht Verwijzingen 2wk – 6 maanden 

Verwezen naar Delft LDV MD PND RW WAS WL ZTM 

ANDEREMEDISCHSPECIALIST 2 3 

      

ANDERS 16 7 

 

7 2 

 

2 2 

DERMATOLOOG 3 3 

 

1 1 

   

DIETIST 2 1 

    

2 2 

HUISARTS 19 10 3 11 5 

 

4 19 

KINDERARTS 20 10 3 11 2 1 5 15 

KINDERFYSIOTHERAPEUTOEFENTHERAPEUT 66 41 1 25 8 11 24 55 

KNOARTS 3 

     

1 

 

LACTATIEKUNDIGEEXTERN 1 2 

   

2 

 

2 

LOGOPEDIST 2 

  

2 

  

1 1 

OOGARTSOPTOMETRISTOPTICIENORTHOPTIST 2 3 

 

3 

  

2 

 

OPVOEDBUREAUPEDAGOOG 

 

3 

     

1 

ORTHOPEED 1 

  

2 1 

  

18 

RADIOLOOG 85 39 24 39 15 14 43 29 

VEILIGTHUIS 1 

       

Eindtotaal 223 122 31 101 34 28 84 144 

 

Overzicht verwijzingen 7 -12 maanden 

Verwezen naar Delft LDV MD PND RW WAS WL ZTM 

ANDEREMEDISCHSPECIALIST 3 

       

ANDERS 1 1 

 

2 1 1 1 1 



  

 

DERMATOLOOG 

 

1 

      

DIETIST 2 1 

   

1 3 

 

HOMESTARTHUMANITAS 1 

       

HUISARTS 6 2 

 

2 

  

2 5 

KINDERARTS 21 3 2 3 3 

 

1 2 

KINDERFYSIOTHERAPEUTOEFENTHERAPEUT 11 6 

 

3 

  

2 7 

LOGOPEDIST 

 

2 

 

1 

  

3 4 

OOGARTSOPTOMETRISTOPTICIENORTHOPTIST 2 2 

 

2 

 

1 2 5 

OPVOEDBUREAUPEDAGOOG 

 

2 

     

2 

ORTHOPEED 

       

2 

RADIOLOOG 1 3 

 

1 

  

2 

 

Eindtotaal 48 23 2 14 4 3 16 28 

 

 

 

 

Overzicht verwijzingen 1 -4 jaar 

Verwezen naar Delft LDV MD PND RW WAS WL ZTM 

ANDEREMEDISCHSPECIALIST 1 1 

  

1 

   

ANDERS 16 4 2 14 8 7 7 7 

AUDIOLOGISCHCENTRUM 10 5 

 

1 4 3 3 8 

DERMATOLOOG 1 2 

    

1 

 

DIETIST 10 6 2 1 2 2 4 12 

GGZ 

   

1 

 

1 

  

HOMESTARTHUMANITAS 1 2 

      

HUISARTS 18 14 4 4 2 

 

7 6 

KINDERARTS 29 7 4 6 2 1 6 6 

KINDERFYSIOTHERAPEUTOEFENTHERAPEUT 12 2 

 

6 3 4 9 9 

KNOARTS 2 5 

 

2 

  

2 1 

LOGOPEDIST 51 19 6 50 7 9 29 79 

MAATSCHAPPELIJKWERK 

      

2 

 

MEEINTEGRALEVROEGHULP 3 2 

  

2 1 1 7 

OOGARTSOPTOMETRISTOPTICIENORTHOPTIST 106 49 43 68 21 23 60 73 

OPVOEDBUREAUPEDAGOOG 1 13 

  

1 1 

 

9 

ORTHOPEED 1 

      

1 

PEUTERGYMSPORTCLUB 

 

1 

      

PSYCHOLOOG 

       

1 

RADIOLOOG 1 

     

1 

 

TANDARTS 7 

       



  

 

VVE 39 20 5 30 1 

 

29 62 

Eindtotaal 309 152 66 183 54 52 161 281 

 

Overzicht verwijzingen 4 - 12 jaar 

Verwezen naar Delft LDV MD PND RW WAS WL ZTM 

ANDEREMEDISCHSPECIALIST 

      

1 

 

ANDERS 5 3 8 6 16 4 9 14 

AUDIOLOGISCHCENTRUM 

    

1 

   

BUREAUJEUGDZORG 

   

1 

    

CURSUSGROEPSBEHANDELING 

 

1 4 

     

DERMATOLOOG 

     

1 

  

DIETIST 2 

 

2 3 6 

 

2 7 

GGZ 

    

11 

   

HUISARTS 14 1 

 

1 7 

 

5 13 

KINDERARTS 11 3 2 

 

16 1 10 2 

KINDERFYSIOTHERAPEUTOEFENTHERAPEUT 15 1 

 

2 10 1 13 5 

KNOARTS 1 2 

  

8 

 

1 5 

LOGOPEDIST 2 1 

  

4 1 4 8 

MAATSCHAPPELIJKWERK 

   

2 1 

   

OOGARTSOPTOMETRISTOPTICIENORTHOPTIST 17 17 2 11 28 15 19 33 

OPVOEDBUREAUPEDAGOOG 

 

2 

  

10 2 

 

6 

ORTHOPEED 

   

1 

 

1 1 

 

PSYCHOLOOG 

    

1 

   

RADIOLOOG 

 

6 

   

1 

  

TANDARTS 

    

2 

  

2 

VEILIGTHUIS 

    

1 

   

Eindtotaal 67 37 18 27 122 27 65 95 

 

Overzicht verwijzingen 12 – 18 jaar 

Verwezen naar Delft LDV MD RW WAS WL ZTM 

ANDERS 2 

 

1 2 1 5 4 

DIETIST 2 

     

8 

GGZ 

   

1 1 

  

HUISARTS 8 1 1 5 

 

2 23 

KINDERARTS 1 

  

1 

 

1 

 

KINDERFYSIOTHERAPEUTOEFENTHERAPEUT 3 

  

2 1 3 1 

LOGOPEDIST 

     

1 

 

MAATSCHAPPELIJKWERK 

   

1 

  

2 



  

 

OOGARTSOPTOMETRISTOPTICIENORTHOPTIST 7 

  

1 

  

8 

PSYCHOLOOG 

   

1 

 

1 

 

VEILIGTHUIS 

      

1 

Eindtotaal 23 1 2 14 3 13 47 

 

 



  

 

Croesinckplein 24-26 telefoon 088 – 054 99 99 www.jgzzhw.nl 



  

 

 

 

2722 EA Zoetermeer info@jgzzhw.nl 


