
        

     Tevredenheid, vindbaarheid en 
laagdrempeligheid 

 
MOTIE 
 

In vergadering bijeen op 16 oktober 2014, ter bespreking van het voorstel van 

het college inzake Kadernota Heel het Kind en vaststelling Verordening Jeugdhulp 

Den Haag 2015 (rv 90; RIS 276325), 

 
Constaterende dat: 
 

 het van belang is dat het aanbod van jeugdhulpverlening goed aansluit bij de 
behoeften in de verschillende buurten 

 De stem van jeugdigen, gezinnen en professionals moet doorklinken in de 
kwartaalrapportages aan de raad 

 

 
Van mening dat: 

 
 naast ‘harde’ kwaliteitseisen ook de klanttevredenheid en tevredenheid van 

professionals zwaar moeten meewegen bij het oordeel over de werking van 

het nieuwe lokale jeugdstelsel; 

 
Verzoekt het college: 

 
 in de kwartaalmonitor per wijk inzicht te geven in vraag naar en gerealiseerde 

aanbod van jeugdhulpverlening én de ontwikkeling van de klanttevredenheid 

en tevredenheid van de werkzame professionals met het stelsel van 

jeugdhulpverlening.  

 In de kwartaalmonitor inzicht te geven in de bekendheid, vindbaarheid en 

laagdrempeligheid van de voorzieningen. 

 
 

 
Martijn Balster  Elly Burgering  Daniëlle Koster  Pieter Grinwis  

PvdA   Haagse Stadspartij  CDA   ChristenUnie/SGP 
 

 

Aangenomen 



`        Sociale netwerken versterken 

 
 
MOTIE 
 

In vergadering bijeen op 16 oktober 2014, ter bespreking van het voorstel van 

het college inzake Kadernota Heel het Kind en vaststelling Verordening Jeugdhulp 

Den Haag 2015 (rv 90; RIS 276325), 

 

Constaterende dat: 
 

 Versterking van het sociale netwerk van kwetsbare gezinnen van groot 

belang is voor gezin en jongeren; 

 Dat de jeugdhulpverlening alleen kan leunen op een sociaal netwerk als dit 

ook daadwerkelijk wordt versterkt; 

 

 
Verzoekt het college: 
 

 in de jeugdnota – die in het voorjaar verschijnt – concreet aan te geven 

hoe de sociale netwerken te versterken daar waar deze zwak zijn. 

 

 
 

Martijn Balster  Daniëlle Koster 
PvdA   CDA  

        

  
 
 

Verworpen 



Inkoopproces & toetsingscommissie 

 
MOTIE 
 

In vergadering bijeen op 16 oktober 2014, ter bespreking van het voorstel van 

het college inzake Kadernota Heel het Kind en vaststelling Verordening Jeugdhulp 

Den Haag 2015 (rv 90; RIS 276325), 

 

Constaterende dat: 
 

 het college heeft toegezegd in G4-verband samen te werken om Evidence 

Based werken in de jeugdhulpverlening te bevorderen; 

 

Van mening dat:  

 jeugdhulpverleners en aanbieders van jeugdzorg waar dat kan moeten 

aantonen dat de geboden ondersteuning en/of behandeling ook 

daadwerkelijk effect heeft; 

 

 
Verzoekt het college: 
 

 het eerstvolgende inkoopproces de aanbieders mede te selecteren op de 

mate waarin zij kunnen aantonen dat de behandelingen bewezen effectief 

zijn. 

 

 Een deel van het innovatiebudget aan te wenden voor onderzoek naar en 

verbetering van de effectiviteit van jeugdhulpverlening. 

 

 
 
Martijn Balster  Elly Burgering  Arjen Lakerveld  

PvdA   Haagse Stadspartij  VVD 
 

Aangenomen 



CJG’s in de toekomst 

 
MOTIE 
 

In vergadering bijeen op 16 oktober 2014, ter bespreking van het voorstel van 

het college inzake Kadernota Heel het Kind en vaststelling Verordening Jeugdhulp 

Den Haag 2015 (rv 90; RIS 276325), 

 

Constaterende dat: 
 

 In CJG’s Jong Florence, de GGD én straks een deel van het huidige Bureau 

Jeugdzorg samenwerken.  

 

Van mening dat:  

 Goede samenwerking binnen de CJG’s cruciaal is omdat dit in grote mate 

bepaalt of elke jongere de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. 

 Er risico’s bestaan dat er verschillende loyaliteiten ontstaan binnen het CJG 

 het van belang is dat ervaringen die worden opgedaan tijdens de 
transitieperiode worden betrokken bij de bepaling van het gewenste 

eindmodel 
 

 

 
Verzoekt het college: 

 
 De raad uiterlijk in september 2015 te informeren over het functioneren 

van de CJG’s in het nieuwe jeugdstelsel (samenwerking, kwaliteit, 

overhead). 

 Tegelijkertijd scenario’s te presenteren voor de mogelijk organisatie van 

de CJG’s in de toekomst. 

 

 

 
 

Martijn Balster  Arjen Lakerveld Daniëlle Koster Elly Burgering 
PvdA   VVD   CDA   Haagse Stadspartij 

Aangenomen 



         Digitale jeugddossiers  

 
MOTIE 
 

In vergadering bijeen op 16 oktober 2014, ter bespreking van het voorstel van 

het college inzake Kadernota Heel het Kind en vaststelling Verordening Jeugdhulp 

Den Haag 2015 (rv 90; RIS 276325), 

 
Constaterende dat: 

 er vanuit het oude stelsel wordt gewerkt met verschillende ICT-systemen 

om zowel informatie van jeugdigen uit te wisselen als wel bestuurlijke 

informatie te genereren; 

 
 

Van mening dat:  

 informatie-uitwisseling op lokaal niveau een cruciale voorwaarde is voor 

goede samenwerking tussen de diverse partijen en hulpverleners; 

 de gedachte van een gezin, een plan, een aanspreekpunt gebaat is bij één 

systeem waarin alle ketenpartners op lokaal en regionaal niveau in 

participeren; 

 goede afspraken over privacy moeten worden gemaakt en tegelijkertijd in 

het belang van het kind informatie moet worden kunnen uitgewisseld als 

de nood aan de man is; 

 

 
Verzoekt het college: 

 
 uiterlijk in februari 2015 richtinggevende voorstellen aan de raad te doen 

toekomen waarin één systeem voor de uitwisseling van gegevens van 

jeugdigen uitgangspunt is en tegelijkertijd de privacy van de jeugdige is 

geborgd. 

 Vervolgens bindende afspraken te maken met alle samenwerkende 

partijen in Den Haag en in de regio om deel te nemen aan deze 

gegevensuitwisseling in het belang van de jeugdige. 

Martijn Balster  Inge Vianen  Hanneke van der Werf 

PvdA   GroenLinks  D66 
 

Daniëlle Koster  Arjen Lakerveld Elly Burgering      Pieter Grinwis 
CDA   VVD   Haagse Stadspartij  ChristenUnie/SGP 

Aangenomen 
 



       voor niemand een drempel om 
jeugdhulpverlening in te schakelen 

 
MOTIE 
 

In vergadering bijeen op 16 oktober 2014, ter bespreking van het voorstel van 

het college inzake Kadernota Heel het Kind en vaststelling Verordening Jeugdhulp 

Den Haag 2015 (rv 90; RIS 276325), 

 
Constaterende dat: 
 

 In de Kadernota nauwelijks aandacht wordt besteed aan de communicatie 

met de stad over het nieuwe jeugdhulpverleningsstelsel en de aanwezige 

voorzieningen in de buurt 

 Het cruciaal is voor jeugdigen en gezinnen om te weten waar zij straks 

terecht kunnen 

 

Van mening dat:  

 Hierbij bijzondere aandacht noodzakelijk is voor Hagenaars die de taal 
minder machtig zijn, of voor wie het vragen van advies of hulp een grote 

stap is 
 Elk jeugdteam bereikbaar moet zijn en bereikt moet kunnen worden door 

jeugdigen en gezinnen in de buurt 
 
 

Verzoekt het college: 
 

 Uiterlijk half november concrete voorstellen te doen voor een 

doelgroepgericht communicatieoffensief over de Haagse 

jeugdhulpverlening 

 Met de instelling van elk jeugdteam gericht in de betreffende wijk in te 
zetten op de bekendmaking van deze teams, zodat ze ook daadwerkelijk 

gevonden worden indien nodig. 
 

 

 
Martijn Balster  Hanneke van der Werf Pieter Grinwis   
PvdA   D66    ChristenUnie/SGP 

 
Arjen Lakerveld Elly Burgering 

VVD   Haagse Stadspartij 
  

Aangenomen   


