
Notulen Bestuurlijke Ontwikkeltafel d.d. 20 april 2022

Aanwezig: Ed Magnee (SOJ), Marja Noordhoek (SOJ), Corina van Ipenburg (SOJ), 
Greet Houtekamer ('s-Heerenloo), Neelke Konings (JB West), Yvonne 
v/der Plas (JET), Erik Nagtegaal (Enver), Marlies Michels (iHub), Hannie 
Olij-Haak (Timon) Ditte van Vliet (Yulius), Claudia Karels (ASVZ), 
Ansgar Willenborg (Youz), An Theunissen (Stichting Jeugdteams), Anke 
Elze (Ouder Platform) en Irene Blom (De Hoop)

Afwezig: Steven van Die (voorzitter), Jacques v/d Ven (Stichting Jeugdteams)
Notulist: Gülay Özdal

1. Opening en vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststellen notulen 09-03-2022

De notulen worden vastgesteld.

3. Mededelingen (mondeling)
 Vandaag is het nieuwe overleg na samenvoeging van Bestuurdersoverleg Jeugdhulp en 

Bestuurlijk Ontwikkeltafel. We beginnen met een kort voorstelrondje. Om de bestuurlijke 
drukte wat te verminderen is besloten tot een fusie tussen beide overleggen. SOJ zorgt 
voor de agendastelling en de notulen. De voorzitter is de regionale portefeuillehouder. 
Dat is Steven van Die wethouder gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, maar afhankelijk van 
de formatie die nu nog gaande is, kan dit wijzigen.

 Steven van Die is afwezig. Ed zit de vergadering voor.
 Ed is voor de laatste keer aanwezig bij dit overleg en introduceert zijn opvolger Marja 

Noordhoek. Marja is 11 april gestart als directeur van Serviceorganisatie Jeugd en Veilig 
Thuis (Cluster Gezond en Veilig opgroeien). Zij neemt de secretarisrol van Ed voor dit 
overleg over.

4. Stand van Zaken

Covid-19: 

 Er is door Garage2020 een kwalitatief onderzoek gedaan naar hoe we jeugdigen kunnen 

helpen. De verdieping op de onderzoeksresultaten moeten nog gemaakt worden. 
Stichting Jeugdteams en Enver gaan hiermee aan de slag en betrekken hierbij het 
Ouderplatform en Jet. 

 Er wordt een nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van vroegtijdig schoolverlaten in 

coronatijd. Voor dit onderzoek vraag An Theunissen om iemand van DG&J bij te 
betrekken.

Oekraïne: 

 Na het vorige Bestuurdersoverleg is direct geschakeld met de crisisorganisatie. Angelique 

Zoetekouw is vanuit de SOJ de toegewezen verbindingspersoon tussen de 
jeugdhulpsector en de crisisorganisatie. Deze informatie is inmiddels gedeeld met de 
jeugdhulpaanbieders en ook geplaatst de website www.jeugdzhz.nl.

 De opvanglocaties zijn redelijk geregeld. Er zijn wel wat hick ups zoals vluchtelingen die 

ondergebracht zijn op grote schepen, wat niet veilig is voor jonge kinderen. Mochten er 
suggesties voor voorzieningen/opvanglocaties zijn, dan vernemen we dat graag.
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 De administratieve processen, zoals de kosten voor een tolk kunnen gemeld worden bij 

de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. De crisisorganisatie zorgt voor de juiste middelen.
 Het verzoek is om de Oekraïners te stimuleren om zich in te schrijven bij de gemeente 

waar ze verblijven. Bij verhuizing naar een andere gemeente dienen ze zich daar opnieuw 
in te schrijven.

 Signalen over kindermishandeling of andere vormen van misbruik van deze vluchtelingen 

kunnen voor verder onderzoek gemeld worden bij Veilig Thuis.
o Binnen kantooruren 078-6334980
o Buiten kantooruren 0800-2000
o Mail naar info@veiligthuiszhz.nl (t.a.v. Meldingdienst)

 De Raad voor de Kinderbescherming vermoedt dat er jeugdigen zonder een voogd 

gearriveerd zijn. Deze jeugdigen kunnen gemeld worden bij Angelique Zoetekouw.
 Bovenstaande en meer informatie is te vinden op de website www.jeugdzhz.nl, onder 

Nieuws.

5. Stand van zaken ontwikkeltafels

Het expertteam heeft een aantal avonden georganiseerd, waarin aandacht werd gevraagd 
voor hoe we beter trajectgericht samen kunnen werken. Het afgelopen jaar/halfjaar zien we, 
dat het expertteam niet gecontracteerde partijen nodig heeft omdat wij samen geen 
oplossing kunnen creëren voor de complexe populatie. Er ligt nu een opdracht om aan de 
slag te gaan met de volgende twee hoofdlijnen:

1. Welke voorzieningen ontbreken?
2. Wat kan beter in de samenwerking?

Deze opdracht vraagt zorgvuldigheid. Het doel is om meerjarig structureel oplossing te 
vinden in de samenwerking voor de jeugdigen. De aandacht ligt niet alleen bij het 
ontwikkelen, maar de ook bij implementatie en borging van ideeën. 

Vraag en antwoord

 Kan de opdracht met de leden van dit overleg gedeeld worden, zodat we input kunnen 

geven?
o Corina van Ipenburg deelt de conceptopdracht.

 Wat zijn de getallen als het gaat om jeugdigen waarbij de samenwerking niet lukt?
o De aantallen noemen is lastig, maar we weten wel om welke type voorzieningen 

en doelgroep het gaat. 
Opmerkingen
Wegens de beweging rondom de afbouw van Jeugdzorg+ brengen we steeds meer kinderen 
naar de alternatieve zorg. Er zijn kwetsbare kinderen met suïcide gedachten, wie neemt deze 
kinderen in openheid op. Dat vraagt in onze regio de nodige uitdaging.
De afbouw zorgt voor druk op lokale en regionale voorzieningen. In complexe gevallen is 
samenwerking tussen aanbieders hard nodig. We zitten nu in een bijzondere ontwikkeling van 
voorzieningen, die we later willen afbouwen.
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6. Samenwerking complexe casuïstiek

De cijfers staan nu op 21 jeugdigen, is een tijdje lager geweest. We voelen dat er intentie is 
om samen te werken aan complexe problemen, maar ergens zit nog een belemmering om 
structureel vorm te krijgen. 
De cijfers van de laatste kwartaal heeft het expertteam nog niet bekend gemaakt, daar kan 
nu nog geen toelichting over worden gegeven. De beweging is vanaf de 2e helft van vorig 
jaar ingezet, om met elkaar meer zicht te krijgen op benodigde zorglandschap. De inrichting 
is met name op casuïstiek vanuit GI-instellingen. Sinds een paar maanden is het expertteam 
ook bezig bij de lokale teams. Dit kan zorgen voor toename op cijfers. We verwachten dat 
daar nog verborgen casuïstiek zijn. Deze zullen we meer inzichtelijk maken om passende hulp 
te bieden.

7. Rondvraag
 De oproep van het vorige overleg om jeugdigen niet meer op vrijdagmiddag te 

overplaatsen wordt herhaald. Zoals de vorige keer afgesproken wachten we hiermee tot 
maandagochtend. Ook dat vraagt om goede samenwerking.

 Ed bedankt iedereen voor de fijne samenwerking. Er moet nog een hoop gebeuren, maar 

er is al veel met elkaar bereikt.  
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