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Op dit moment bevinden we ons in een bouwfase waarin we aan het inzetten zijn op het integreren 

van de tafels op elkaar, maar zijn er nog steeds losse tafels te weten: het crisis meldpunt, de alliantie 

en het expertise team. Zorgbemiddeling leidt toe naar de tafels en legt verbindingen in de proces 

regie op complexe casuïstiek.  

Dit laatste zijn we behoorlijk aan het door ontwikkelen , per 1 juni zijn er 2 collega’s gedeeltelijk 

gedetacheerd vanuit de zorgaanbieders Enver en Timon, om op de procesregie te gaan versnellen. 

Dit is georganiseerd op tijdelijke gelden tot 01-2022.  

Deze tussenrapportage zal stil staan bij de huidige stand van zaken t.a.v. de tafels, de 

doorontwikkeling, de doorbraak aanpak, maatwerken, GI bepalingen en het boven regionaal 

expertise netwerken( het BREN). In de bijlage(s) is over deze ontwikkelingen meer informatie te 

vinden.  

Het crisismeldpunt ZHZ 
 

Het crisismeldpunt staat nu nog 4 dagen per week gepland tussen 11:00 en 12:00 en er is ruimte om 

2 casussen te bespreken per bijeenkomst. De voordeur tot het crisismeldpunt is belegd bij ENVER. 

Daar waar mogelijk o.b.v. de eerste screening starten zij crisis of spoed hulpverlening op. Overige 

casussen waarbij aanvullende expertise nodig is word geagendeerd. Per maand zijn de volgende 

uitkomsten te delen:  

Er zijn 17 casussen/jongeren (en hun systeem) besproken: 

 

Jongens 10 

 Meisjes 7 

   

12+ 12 

12-  5 

          

 

Maand Aantal Uitkomsten 

Januari 4 - Wonen binnen WMO  
- Inzet de Break, perspectiefplan naar huis werken (inzet Alliantie) 
- Thuis tenzij, FACT en veiligheidsplan. 
- Inzet met spoed vanuit GGZ 

Februari  2 -Gezinsopname en veiligheid binnen het netwerk 
garanderen/ondersteunen.  



 

Maart 4 - Crisisplek met extra inzet 
- Crisisplek met perspectief naar huis 
- Inzet op thuis met ondersteuning vanuit de Break 
- Maatwerkaanbieder 

April 1 -Na GGZ opname inzet op diagnostiek en versterken van netwerk 

Mei 4 - Intensieve inzet op thuis met ondersteuning vanuit het netwerk 
-Gesloten plaatsing 
-Perspectief biedende plek met perspectiefplan thuis 
-Korte time-out en terug naar huis gegaan met ambulante inzet 

Juni 2 -Gesloten plaatsing 
-Inzet op beschermingsgesprek en systeem inzet vanuit MST 

 

         TOTAAL                     17 

 

 

Het Expertise Team ZHZ 
 

Het Expertise Team vind eens per twee weken plaats op donderdagmorgen tussen 09:00u. en 

11:00u. Hierbij de algemene gegevens in aantallen, uitkomsten en diagnostisch beeld.  

 

Aanmeldingen 

Verwijzingen vanuit GI  15 
 

Verwijzingen vanuit SJT  10 
 

Totaal  25  

 

Het gaat hierbij om 17 jongens en 8 meisjes. In 19 aanmeldingen aan het ET werd gevraagd om een 

(deeltijd) 24/7 voorziening. In 3 casussen werd nadrukkelijk gevraagd om mee te denken op het 

perspectief en op alle casuïstiek is consultatie en advies uitgebracht. 20 van de 25 aanmeldingen zijn 

de jongeren 12+. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vanuit het jaar 2020 lopen er nog 3 casussen onder procesregie van zorgbemiddeling. 

Op 5 van de bovenstaande casussen word nog proces regie gevoerd i.v.m. het toe leiden naar 

passende hulp. 2 van deze casussen zijn kinderen die op dit moment verblijven in de gesloten 

jeugdzorg. Voor beiden is inmiddels een perspectief bekend.  

Alle 8 casussen vanuit ‘onbekend’ hebben schriftelijk een terugkoppeling op het Advies & de 

Consulatie ontvangen. Aan allen is de uitnodiging gedaan om terug te komen bij het ET wanneer het 

advies niet uitvoerbaar blijkt en hiermee niet gaat leiden tot passend hulpaanbod. 

In 4 casussen lijkt de Jeugdwet niet meer voorliggend i.v.m. leeftijd en problematiek. 

 

De Alliantie 
 

De Alliantie komt niet meer op gezette tijden bijeen. Casuïstiek waar de hulpverlening rondom thuis 

moet worden gebouwd kan worden aangemeld. Zoals te lezen bij het crisismeldpunt is 1 casus vanuit 

het CMP ZHZ uitgezet naar de alliantie en hebben zij een plan vorm gegeven.   

De komende periode zal erop gericht zijn en geïnvesteerd worden om de geleerde lessen uit de 

casuïstiek in te bedden in het Expertteam passende hulp.  

 

Maatwerk 
 

Er zijn 79 maatwerkaanvragen ingediend voor niet gecontracteerde aanbieders.  
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Boven Regionaal Expertise Netwerk (BREN) 
 

Het afgelopen jaar is gebruikt om het BREN te installeren. De voorzitter van het expertteam maakt 

deel uit van het BREN. Het BREN komt om de week samen. Er is breed aandacht besteed om ook 

binnen het BREN de expertteam functies te borgen, maar ook om landelijke thema’s op te pakken. 

Zoals de K-EET aanpak, de doorbraak aanpak, het afbouwen van gesloten plaatsingen en beter 

inrichten van zorg voor jongeren en hun gezin waarin sprake is van complexe problematiek.  

In de rode draden analyse komen de thema’s terug die het BREN als terugkerende thema’s terug zien 

komen bij regionale expertteams.  (zie bijlage) 

De komende periode zal gericht zijn op het verdelen van de toegekende middelen van het BREN op 

de belangrijkste thema’s en innovatief en transformatief bouwen aan duurzame op oplossingen. 

Hierbij is het uitgangspunt dat dit zich niet zal vertalen in het bouwen van fysieke voorzieningen, 

maar oplossingen dicht bij het gezin en gericht op het duurzame perspectief van het gezin.    

 

Tot 1 September! 
 

In bijlage is onze communicatie over het Expertteam te lezen. Een doorontwikkeling op de eerdere 

evaluaties op de transformatie projecten. De versnelling is inmiddels ingezet op het uitbreiden en 

door ontwikkelen van de procesregie. De geleerde lessen uit de doorbraak aanpak uitgevoerd door 

het OZJ worden hierin mee genomen, zo ook de lessen vanuit de Alliantie.  

De laatste casuïstiek word nu aangemeld voor de doorbraak aanpak en hiermee gaan we richting een 

afronding van deze beweging. Samen zullen we gaan toe werken naar het toepassen van de adviezen 

en de route naar het expertteam eerder gebruiken/inzetten om te voorkomen dat er langer dan 3 

maanden gewacht moet worden op passende hulp.  

We gaan er voor om dit alles voor 1 September goed voor te bereiden en zoveel mogelijk lopende 

trajecten af te ronden (de teller op 0). Om daarna met elkaar het Expertteam passende hulp op volle 

kracht door te laten ontwikkelen. Hieronder valt ook een uitgebreidere wijze van monitoren, zodat 

we beter kunnen gaan sturen op wat er nodig is. 


