
Notulen Bestuurlijk overleg Jeugdhulp d.d. 9 maart 2022

Aanwezig: Steven van Die (voorzitter namens gemeenten ZHZ), Ed Magnée (SOJ), 
An Theunissen (Stichting Jeugdteams ZHZ), , Marlies Michels 
(iHUB/Horizon), Aleksandra Trobok (Enver), Janny van Mullem ('s-
Heerenloo), Astrid Rotering (Jeugdbescherming West), Marco de Bruin 
(Yulius), Jaap de Gruijter (ASVZ), Jacques van de Ven (Stichting 
Jeugdteams ZHZ) en Corina van Ipenburg (SOJ)

Afwezig: Arlette Sprokkereef (Bestuurder Enver), Greet Houtekamer ('s-
Heerenloo), Jan Glimmerveen (GRIP Psychologen)

Notulist: Gülay Özdal

1. Opening en vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststellen notulen 03-11-2021

De notulen worden vastgesteld.

3. Mededelingen
 Het proces invlechten van Bestuurlijke ontwikkeltafel met Bestuurdersoverleg 

Jeugdhulp loopt nog. Er is ongeveer 3-5 weken nodig om de onderwerpen van een 
ontwikkeltafel te kunnen bespreken in de Bestuurlijke ontwikkeltafel. 

 Marja Noordhoek is de opvolger van Ed Magnée. Zij start op 11 april 2022. Er volgt 

nog een afspraak waarin Ed Marja introduceert. Voor Ed was dit het laatste 
Bestuurdersoverleg Jeugdhulp. 

 Het ziekteverzuim door Corona is nog steeds hoog bij medewerkers en ook bij 

cliënten. 
 Door de oorlog in Oekraïne is er een vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang 

gekomen. De opvang van deze vluchtelingen vraagt om aandacht. Naar verwachting 
wordt het zwaar als het gaat om de voorzieningen van huisvesting, opvang, 
begeleiding en traumabehandeling. De veiligheidsregio heeft een crisisorganisatie 
ingericht en iedere gemeente heeft crisisteams. Ed overlegt met de crisisorganisatie 
van de veiligheidsregio om de jeugdhulpsector hier op aan te sluiten.
NB; Inmiddels afgesproken en gecommuniceerd dat Angelique Zoetekouw van de SOJ  
fungeert als liaison tussen de sector en het Regionaal Operationeel Team van de 
veiligheidsregio. 

4. Stand van Zaken Covid-19

Garage 2020 heeft de samenvatting van het onderzoek nog niet aangeleverd. Dit komt de 
volgende keer terug op de agenda.

5. Overzicht wachtlijsten; inzicht voor verwijzers

Hafsah de Vos – Warraich, contractadviseur bij SOJ, legt de app Beschikbaarheidswijzer uit.
De beschikbaarheidswijzer is een systeem waarin de jeugdhulpaanbieders per dienst de 
wachttijden kunnen opgeven. Voor de verwijzer is het dan overzichtelijk om een jeugdige 
naar de juiste jeugdhulpaanbieder te verwijzen.  
De jeugdhulpaanbieder krijgt een reminder, wanneer ze langer dan 2 weken de gegevens 
niet bijwerken.
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Er zijn signalen vanuit de verwijzers over de wachttijden, die niet altijd overeenkomen met de 
praktijk. Deze signalen kunnen ze melden bij SOJ, zodat de contractadviseur dan contact 
opneemt met de jeugdhulpaanbieder.
De Beschikbaarheidswijzer is aanbodgericht en niet vraaggericht. Het is niet toepasbaar in 
alle categorieën. Bij complexe hulp is het de bedoeling dat we in dialoog moeten komen voor 
het vinden van de juiste deskundigheid. 
De ervaringen worden gemonitord en komt de volgende keer terug op de agenda.

6. Stand van zaken Ontwikkeltafels/7. Plan van Aanpak ZW – GI's/ 8. 
Samenwerking complexe casuïstiek

De eerste ontwikkeltafel heeft plaats gevonden op maandag 7 maart 2022. Het thema 
complexe casuïstiek was een belangrijke punt met de volgende 3 vragen:

1. Welke voorzieningen ontbreken?
2. Hoe kunnen we samenwerken en verbeteren? 
3. Hoe kunnen we de deskundigheid toevoegen?

Een van de doelen van de ontwikkeltafel is co-eigenaarschap. Samen zijn we 
verantwoordelijk voor verandering. We kijken samen naar de toekomst, maar de huidige 
regionale problematieken zorgt voor onrust. 
De afbouw van Jeugdzorg Plus is aanstaande. In onze regio zien we wel een stijging. Uit de 
rapportages blijkt ook dat het aantal casussen vanuit jeugdbescherming stijgt. 
We zien witte vlekken in het aanbod en moeten deze oplossen.
De cijfers op de wachtlijst betreft casussen langer dan 3 maanden. We zijn welwillend om 
instroom een plekje te geven, maar om daarvoor ruimte te maken heeft uitstroom meer 
aandacht nodig. We zetten goede stappen en zoeken samen naar oplossingen. 
Hoe kunnen we het effectiever maken? Hoe kunnen we "Ja" zeggen? 
We moeten samen experimenteren en investeren in vervangende voorzieningen voor 
Jeugdzorg Plus. Een jeugdige plaatsen aan de andere kant van het land is niet wenselijk.
De samenwerking tussen aanbieders moet beter. We willen geen jeugdigen meer die op 
vrijdagmiddag buiten worden gezet. We spreken af dat deze jeugdigen in elk geval tot 
maandagochtend blijven zodat er een nette oplossing gevonden kan worden.  Deze casussen 
opschalen naar bestuurlijk tafel is niet wenselijk. Het zou eerder opgelost moeten worden. De 
vraag is wat ontbreekt er aan voorzieningen? SOJ neemt hierin de regie, heeft wel inbreng 
van een ieder nodig. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en 
bekostiging van deze voorzieningen. 
Voor het volgend overleg;

- Het traject uit de doorbraak komt terug op de agenda
- Witte vlekken hier presenteren (SOJ, Steven en SJT)
- Presentatie kleinschalige woonvoorzieningen (Aleksandra)

 

9. Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming    

Marina Azarian start 1 mei als programmamanager. Er ligt een plan van aanpak klaar, 
gemaakt door Angele Kop. De afstemming met alle partijen volgt z.s.m. 

10.Rondvraag

Moeten we niet met zijn allen meedenken met het plan?

- Zoals eerder gezegd, SOJ neemt de regie en samen maken we het plan.

Het volgende overleg willen we fysiek doen. De datum volgt z.s.m. 
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