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In het raadsvoorstel “budgetoverhevelingen 2020” is een bedrag opgenomen van € 28.149,- voor de 

verstevigde samenwerking met huisartsen en uitbreiding van het aantal praktijkondersteuners Jeugd 

GGZ. Bij dit onderwerp hebben wij de volgende vragen:  

 

De inzet van praktijkondersteuners Jeugd GGZ was een pilot die eind 2017 gestart is als opvolging 

van de motie (okt 2016) van de fracties van D66, Progressief Woerden en de VVD. Volgens de 

jaarrekening 2019 zijn 3 praktijkondersteuners werkzaam in de huisartsenpraktijken in de gemeente 

Woerden.  

• In 2020 zou deze werkwijze worden uitgebreid. Wat is de voortgang daarop?  

 
Antwoord: 

Er zijn op dit moment niet 3 praktijkondersteuners werkzaam, maar er is één praktijkondersteuner die 

op 3 praktijken werkt. Aangezien het samenwerken met huisartsen veel investering vanuit de 

gemeente vraagt, en het verstevigen hiervan nodig was om uit te kunnen breiden, was extra geld 

gereserveerd voor een externe projectleider. Vanwege de coronacrisis hadden de huisartsen in een 

groot deel van 2020 vanzelfsprekend andere prioriteiten. Daarom is de extern projectleider pas in 

november 2020 gestart en zetten we een deel van dit budget dus later in dan gepland. 

 
• Wat zijn de recente resultaten van de inzet van deze praktijkondersteuners? 

 

Antwoord: 

De eerste resultaten van het project waren erg bemoedigend (minder doorverwijzingen door de 
huisarts, lagere kosten van GGZ). Door corona loopt het project echter vertraging op. Daarbij is het 
lastiger om de cijfers te duiden. Corona heeft zowel invloed op aantallen als op de complexiteit van 
de problematiek. Daarom moeten we voorzichtig zijn met conclusies trekken over 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



• Waar wordt het bedrag dat is opgenomen in de lijst ‘budgetoverhevelingen’ aan besteed?  

 

Antwoord: 

Het contract van de externe projectleider loopt tot half maart 2021, maar zal naar alle waarschijnlijk-
heid verlengd worden tot 1 juni 2021. We hebben deze extra tijd nodig om het project toekomstbe-
stendig te maken: waar we in 2019 en 2020 echt in een pilotfase van uitproberen zaten, willen we in 
2021 stappen zetten richting de toekomst en voor de langere termijn. 
 

 

 

 

Graag zien wij uw antwoorden tegemoet, voorzien van een adequate toelichting. 

 

 

Namens de fractie van D66 Woerden, 

Birgitte van Hoesel 

 


