Bijlage Onderbouwing kostenbesparing inzet gezins- en jongerencoaching en jeugd- en jongeren
werkers
In deze bijlage achtereenvolgens algemene gegevens met betrekking tot de jeugd. Vervolgens een
onderbouwing van de besparing op de kosten jeugdhulp als gevolg van het inzetten gezins en
jongerencoaching, een besparing op de uitvoeringskosten als gevolg van het inzetten van gezins- en
jongerencoaching en als laatste een onderbouwing van de besparing op de kosten door het inzetten
van jeugd- en jongerenwerk.

Algemene gegevens Valkenburg1
In het onderstaande schema wordt Valkenburg aan de Geul vergeleken met de gemeente Someren
en Nederland. Met Someren wordt vergeleken omdat die gemeente stevig heeft ingezet op
preventie op gezins- en jongerencoaching, jeugd- en jongeren werk en andere preventieve
activiteiten.
Aantal inwoners
Jongeren met jeugdhulp 2020
Bevolking 0-19
Aantal 0-19 jarigen (% x aantal)
Eenoudergezinnen
Achterstandsleerlingen
Voortijdig schoolverlaters
Percentage leerlingen met advies HAVO en hoger
Leerlingen met westerse migratieachtergrond
Leerlingen met niet-westerse migratieachtergrond
Huishoudens met een bijstandsuitkering
Jeugdhulp zonder verblijf
Jeugdhulp met verblijf
Jeugdbescherming
Jeugd reclassering
Bijstandsuitkeringen per 1000 inwoners
Werkloosheid
Beroepsbevolking met laag onderwijsniveau per 1000
inwoners
Totale uitgaven Jeugdhulp inclusief uitvoeringskosten2
2020 begroting na wijziging.
Bedrag per jeugdhulp per jeugdige

Valkenburg
16.399
13,9%
15,9%
2.607
5,7%
3,99%
1,7%
57%
9,1%
6,6%
3,9%
13,4%
1,1%
1,6%
0,6%
34,7
2,9%
160

Someren
19.418
6,3%
20,3%
3.941
4,9%
11,74%
0,8%
35%
5,1%
3,9%
2,4%
6,2%
0,4%
0,4%
0,6%
22,6
2,5%
135

€ 4.240.000

€ 4.016.000

€ 1.626

€ 1.019

Nederland
17.484.358
9,7%
21,7%
3.794.105
7,4%
11,61%
2,0%
46%
9,9%
18,6%
5,2%
9,5%
1,1%
1,1%
0,4%
46,0
3,4%
145

Valkenburg geeft per jeugdige zo’n € 600,- meer uit aan jeugdhulp dan de gemeente Someren.
€ 600,- bij ongeveer 2.600 jeugdigen maakt in totaal € 1.560.000,- aan besparingspotentieel.

Waarstaatjegemeente.nl
Dit is inclusief de gezins- en jongerencoaches vallen in Someren onder de uitvoeringskosten. Het Jeugd- en
jongerenwerk valt niet onder de uitvoeringskosten.
1
2

1

Besparingen zorgkosten als gevolg van de inzet van Gezins- en jongerencoaching
De gezins- en jongerencoach verzorgt pedagogische ondersteuning zonder beschikking. De
functionaris begeleid ouders/verzorgers en jeugdigen.
In 2021 gaf de gemeente Valkenburg ongeveer € 640.000 uit aan individuele begeleiding van
jeugdigen en gezinnen3. Dit onderverdeeld in
Product

Kosten

Begeleiding laag kort
Begeleiding laag lang
Begeleiding midden kort
Begeleiding midden lang
Begeleiding hoog kort
Begeleiding hoog lang
Totaal

€ 16.300
€ 118.000
€ 34.900
€ 325.200
€ 27.700
€ 120.000
€ 642.100

Aantal
cliënten
8
30
14
45
3
4
104

Gemiddeld kost één client begeleiding € 6.200.
Door gezins- en jongerencoaching zonder indicatie in te zetten voor begeleiding. Voor € 100.000 euro
kunnen we zo’n 1.500 uur gezins- en jongerencoaching inkopen of subsidiëren4. Dit is ongeveer 1 fte
van 36 uur per week Ervaringen elders leren dat 80% van de tijd productief en 20% opgaat aan
overleg en administratie (deze moeten we zo licht mogelijk houden). Dit betekent 1.200 productieve
uren per jaar en ongeveer 28 per week € 100.000,-. In die 28 uur kunnen zo’n 10 intensievere
casussen (midden) worden begeleid en daarnaast nog een 10-tal van het type laag. Dit betekent dat
we met uiteindelijk € 300.000,- in totaal alle lichte (besparing 134.000) en zo’n 25 midden casussen
kunnen oppakken (€ 150.000 (25 gedeeld door 60 maal € 360.000)) is in totaal € 284.000,- aan
besparing.
Dit komt overeen met 1 fte. Eén Fte heeft een caseload van 16 gemiddelde casussen (licht midden en
zwaar). Als we bekijken hoeveel cases er met de beschikbare middelen opgepakt kunnen worden dan
zijn dat er in 2022 32 en dat loopt via 40 op naar 48 gemiddelde casussen. Als we rekenen met de
gemiddelde kosten per casus dan levert dit een besparing van 48 x € 6.200 = € 298.000 op aan inzet
begeleiding.
De besparing zal nog oplopen als er rekening mee houden dat:
a. korte inzet 1 tot 6 maanden is en lang 7 maanden tot een jaar. Hier zit rek in. Een traject van
vijf uur is kort en kan soms in drie weken worden afgerond. 30 gesprekken verdeeld over een
half jaar is ook kort en in prijs net zo duur.
b. De gezins- en jongerencoach is snel en vrij beschikbaar en wordt in een vroeg stadium
betrokken waardoor de kans groot is dat het bij een lichte inzet blijft. Op termijn zullen de
totale kosten begeleiding hierdoor nog verder dalen.
c. We door de inzet van de gezins- en jongerencaoch en diens samenwerking met de
consulenten van SZMH meer inzicht krijgen in de problematiek in een gezin en dus ook veel
Bedragen 2020 uit Factsheet prognose Jeugd Begeleiding individueel en aantallen uit de
managementrapportage januari (aantallen december 2020
4 € 65,00 per uur Gemiddelde van schaal 9 en 10.
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beter kunnen bepalen of er nog behandeling nodig is en zo ja, welke behandeling dan het
meest passend is. Als we het over behandeling hebben, dan hebben we het over de volgende
aantallen en bedragen5:
Product

Kosten

Behandeling individueel laag kort
Behandeling individueel Laag lang
Behandeling Individueel Midden kort
Behandeling Individueel Midden lang
Behandeling Individueel Hoog kort
Behandeling Individueel Hoog lang
Behandeling Individueel Intensief
Behandeling groep Midden kort
Behandeling groep Midden lang
Behandeling groep Hoog kort
Behandeling groep Hoog lang
Totaal

€ 61.000
€ 166.000
€ 50.000
€ 416.000
€ 23.600
€ 98.900
€ 21.800
€ 15.200
€ 62.400
€ 10.200
€ 184.000
€ 1.109.00

Aantal
cliënten
16
47
6
52
1
5
1
2
1
6
104

d. De vroegtijdige inzet van de gezins- en jongerencoach en dus licht ondersteunen in een vroeg
stadium zal ook effect hebben op de overige kosten jeugdhulp. Hiermee kan worden
voorkomen dat zaken escaleren6 en andere zware en dure vormen van jeugdhulp moeten
worden ingezet. Bij deze vromen van jeugdhulp hebben we het over de volgende bedragen
en aantallen7:
Product

Kosten

Gezinshuizen
Verblijf zelfstandig
Verblijf ontwikkelgericht
Pleegzorg Regulier
Pleegzorg LVB
JB Onder toezichtstelling
JB Voogdij
Logeren
Totaal

€ 409.800
€ 81.100
€ 162.000
€ 178.100
€ 47.300
€ 1.900
€ 50.300
€ 26.300
€ 956.800

Aantal
cliënten
11
1
4
16
3
15
25
4
79

Kijken we naar de jeugdbescherming, dan ligt het gebruik in Valkenburg veel hoger dan het
landelijke gemiddelde. In Valkenburg heeft 1,6% van de jeugdigen tot 18 jaar een
beschermingsmaatregel, landelijk is dat 1,1%.

Bedragen 2020 uit Factsheet prognose Jeugd Behandeling en aantallen uit de managementrapportage januari
(aantallen december 2020
6 Kan omdat er altijd gevallen zullen zijn waar die zware vormen toch echt nodig zijn omdat andere vromen niet
tot resultaat leiden
7 Bedragen 2020 uit de diverse factsheets en aantallen uit de managementrapportage januari (aantallen
december 2020.
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Wij verwachten door de punten a. en b. een verdere besparing op de Begeleiding van ongeveer
€ 100.000.
Voor wat betreft punt c. en d. zullen de gezins- en jongerencoaches op termijn leiden tot een
besparing van tussen de 5 en 10% tussen de € 100.000 en € 200.000 op de kosten behandeling leidt.
Samenvattende besparingen op termijn door inzet gezins- en jongerencoach:



Minimale verwachting: € 284.000 + € 100.000 + € 100.000 = € 484.000
Maximale verwachting: € 293.000 + € 100.000 + € 200.000 = € 593.000

Besparing op de uitvoeringskosten als gevolg van het inzetten van gezins- en jongerencoaching
Het inzetten van gezins- en jongerencoaching betekent dat er minder beschikkingen. Minder
beschikkingen betekent minder werk voor consulenten. Minder werk voor consulenten betekent
minder consulenten. Ons streven is om het percentage jeugdigen met een jeugdhulpbeschikking te
laten dalen tot het landelijk gemiddelde van 2019 (10%). In Valkenburg was dat in 2019 14,5%. Dit
betekent 30% minder beschikkingen. In 2020 bedroegen de uitvoeringskosten € 618.000. Uitgaande
van 30% minder beschikkingen leidt dit tot een besparing op de uitvoeringskosten van € 185.000.

Besparing op de uitvoeringskosten als gevolg van het inzetten jeugd- en jongerenwerk
Jeugd- en jongerenwerk motiveert jeugdigen om hun talenten te gaan ontdekken en stimuleert hen
vervolgens om deze in te zetten. Het werkt op de plekken waar jeugdigen zijn. Het jeugd- en
jongerenwerk begeleid en coacht de jeugdigen bij problemen. Problemen waarmee ze nu niet
worden geholpen. Zoals gezegd maakte in 2019 14,45% van de jongeren uit Valkenburg gebruik van
geïndiceerde jeugdhulp. Hierbij zitten ook jeugdigen die, als ze in een eerder stadium waren
gesignaleerd door jeugd- en jongerenwerk, door dit jeugd- en jongerenwerk geholpen8. Als de inzet
van jeugd- en jongerenwerk ervoor zorgt dat hit percentage daalt naar 13,45% dan daalt de het
aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt met 7%. Als we dit recht toe recht aan doorrekenen op de
kosten jeugdhulp dan komt een daling van 7% neer op zo’n € 250.000. Op de hele lange termijn is dit
wellicht haalbaar. Voor de komende 5 jaar is een bedrag van € 100.000 eerder reëel.
Minstens zo belangrijk, maar veel lastiger in geld uit te drukken is de bijdrage van het jongerenwerk
levert aan de participatie van jongeren en het versterken van hun verantwoordelijkheden en
mogelijk9.

Financiële samenvatting

Bijna één op de drie jongeren (33%) vindt via het jongerenwerk een vorm van hulp voor het oplossen van
problemen en jongeren met zware problemen blijven in het jongerenwerk stabiel. Jongerenwerkers realiseren
deze resultaten via een gecombineerde inzet van groepswerk, individuele begeleiding, informatie & advies en
ambulant jongerenwerk. Resultaat mag niet te snel worden verwacht. Deelname van 7 maanden of meer blijkt
nodig te zijn om een hoger niveau van eigen kracht en participatie van jongeren te bereiken. Zo blijkt uit een
onderzoek verricht door ZonMw (Kracht van Jongeren(werk). Effectonderzoek naar de bijdrage van het
jongerenwerk aan de transformatie. - ZonMw)
9 Kracht van Jongeren(werk). Effectonderzoek naar de bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatie. ZonMw
8
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Besparingen zorgkosten als
gevolg van de inzet van Gezinsen jongerencoaching
Besparing op de
uitvoeringskosten als gevolg
van het inzetten van gezins- en
jongerencoaching
Besparing op de
uitvoeringskosten als gevolg
van het inzetten jeugd- en
jongerenwerk
Totaal

Minimaal
€ 484.000

Maximaal
€ 593.000

€ 185.000

€ 185.000

€ 100.000

€ 250.000

€ 769.00

€ 1.028.000
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