
Bestuurlijke ontwikkeltafel Werkagenda Jeugdhulp 



Tekst

Agenda

1. Welkom

2. Mededelingen 

3. Terugblik vorige bestuurlijke ontwikkeltafel 

4. Werkagenda Jeugdhulp

• aanleiding 

• de drie ontwikkellijnen

• werkagenda algemeen o.b.v.  hoofdovereenkomst en deelovereenkomsten

• werkagenda specifiek o.b.v. de transformatieplannen BDO1 (Hoogspecialistisch)

•    gezamenlijke aanpak voor ambulante initiatieven en kleinschalige woonvoorzieningen

•    bestuurlijke ambassadeurs ontwikkellijnen 

4. Afronding



Beleidsdoelen

Inspanningsverplichtingen

Resultaatafspraken

Tekst

Kern van de Overeenkomst jeugdhulp ZHZ 2022

6 Kernwaarden:

1. Jeugd groeit thuis op

2. Dienstbaar vakmanschap

3. Ieder kind volgt onderwijs

4. Zelfredzaamheid en duurzaam herstel

5. Jeugdhulp versterkt het netwerk

6. Doelmatige inzet van middelen

6 Kernwaarden:

1. Jeugd groeit thuis op

2. Dienstbaar vakmanschap

3. Ieder kind volgt onderwijs

4. Zelfredzaamheid en duurzaam herstel

5. Jeugdhulp versterkt het netwerk

6. Doelmatige inzet van middelen

Werkagenda Jeugdhulp de aanleiding 

Hoofdovereenkomst 

&

 deelovereenkomsten 



Tekst

De drie ontwikkellijnen 

Verbeteren doorontwikkelen
wonen & verblijf 

Verbeteren doorontwikkelen 

Dag voorzieningen & ambulante voorzieningen

Trajectgerichte

 sam
enw

erking verbeteren   



Werkagenda hoofdovereenkomst  en deelovereenkomsten algemeen 



Verbeteren trajectgerichte 

samenwerking

Verbeteren en 

doorontwikkelen verblijf en 

wonen

Verbeteren en 

doorontwikkelen 

dagvoorzieningen en 

ambulant

3 Ontwikkellijnen: 
Jeugd groeit thuis op Ieder kind volgt onderwijs Zelfredzaamheid en herstel Versterkt het netwerk Doelmatige inzet schaarse 

middelen

Dienstbaar vakmanschap

Opzetten van of bijdragen aan ambulante 

alternatieven voor verblijf

*****

Bijdragen aan of opzetten van 

woonvoorziening

**

Pre- intake platform

*

*= De Hoop *= ASVZ  *= Yulius *= Enver *= iHub *=‘sHeerenloo – Auriga * = Youz 

Logeer- en verblijfsvoorzieningen 

transformeren naar trainingscentra?

*

JIM – in verbinding **  

Verbeterde 

samenwerkingsafspraken voor 

combi LVB en psych/ J&O 

problematiek

*

Uitbreiden van informele 

netwerk (circulaire zorg) **

Ontwikkelen spoedpoli? *

Vaardighedengroep (deeltijd bij emotieregulatie 

problemen) *

Vaker SNS inzetten *

My place, ook beschikbaar voor ZHZ?

Onderzoeken hoe en/of meer 

ervaringsdeskundigheid benutten

***

Pleegzorg innoveren *

Afbouw van verblijf en groepsverkleining *

Implementeren blended 

care *

Werkagenda transformatieplannen segment 1 Hoogspecialistisch

 

Gezamenlijke aanpak voor ambulante initiatieven en kleinschalige voorzieningen ! 



Tekst
Vervolg 

• Commitment op gezamenlijke aanpak ambulante initiatieven en kleinschalige voorzieningen van de werkagenda Jeugdhulp segment 1 hoogspecialistisch

• Bestuurlijk ambassadeurs voor de 3 ontwikkellijnen 

• Initiatief nemer / trekker per project 

• Uitwerking o.a. binnen brancheteams 

• Zo nodig DB AB en of bestuurlijke ontwikkeltafel voor besluitvorming 

• Voorstellen naar de ontwikkeltafels

• Evalueren en bijstellen aan de ontwikkeltafels   
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