
Notulen ontwikkeltafel Jeugdhulp 16-05-2022 
 

1. Welkom en mededelingen: 
- Nieuwe directeur: Op 11 april 2022 is Marja Noordhoek in dienst getreden bij de DG&J ZHZ. Zij 

wordt Directeur van de onderdelen Veilig Thuis en de Service Organisatie Jeugd van het cluster 

Gezond en Veilig Opgroeien. Marja Noordhoek volgt Ed Magnee op. 

- Kamerbrief Hervormingen jeugdzorg: op 14 mei 2022 is de kamerbrief verschenen 

"Hervormingen jeugdzorg" door de staatsecretaris van VWS Maarten van Ooijen. De precieze 

effecten/consequenties voor onze regio, komen later terug. 

- Notulen eerste ontwikkeltafel: Tijdens de ontwikkeltafel van 16 mei 2022 is de notulen 

vastgesteld van de eerste ontwikkeltafel van 7 maart 2022.  

2.  Verslag vorig overleg en voortgang 

Actiepunt  Toelichting 
2.1. Voortgang consult en 
advies 

Info bij aanbieders opgehaald, technische mogelijkheden opgehaald. 
Afspraak werkgroep staat gepland op 17 mei a.s. (De Hoop, Yulius, 
Timon, gem. Gorinchem, SOJ). 

2.2. Voortgang 
Jeugdhulplandschap ZHZ 
 

Voorstel; Corina van Ipenburg wordt namens de gemeenten trekker 
voor meerjarige ontwikkelopgave  lacunes in het landschap en 
trajectgerichte samenwerking.  Netwerk MT is opdrachtgever. 
Definitief besluit voor de opdracht wordt daar nog genomen. 

2.3. Voortgang SROI - Oproep: om mee te denken hoe ervaringsdeskundigheid als 
SROI in te zetten. Het gaat om 1 a 2 bijeenkomsten met 
Baanbrekend Drechtsteden, Avres en/of Hoeksche Waard. 
Aanmeldingen via contact@jeugdhzhz.nl  

2.4. Voortgang oproep 
Vaktherapie 

Geen reacties van aanbieders binnen gekomen na oproep. In overleg 
met gemeenten worden keuzes gemaakt om nieuwe aanbieders te 
contracteren voor vaktherapie. 

 

 

3. Hoogbegaafdheid; Hiaat in het landschap?  
Aanleiding: We zien een hoge jaarlijkse omzet via PGB voor de inzet van ambulante jeugdhulp 

(begeleiding/dagvoorzieningen) bij meer- en hoogbegaafde jeugdigen. Dit is o.a. een signaal vanuit 

ouders dat er nu onvoldoende passend onderwijs en jeugdhulp aanbod is. Het onderwijs en 

gemeenten zoeken gecontracteerde partners voor een duurzame samenwerking rond dit thema.  

- Oproep: Aanmelden bij a.mudde@jeugdzhz.nl om mee te denken over hulp voor 

hoogbegaafde jeugdigen. 

 

4. Jeugdhulpgebruik in 2021 
Aanleiding & context: Tijdens de ontwikkeltafel hebben we gekeken naar het jeugdhulpgebruik in 
2021. In vier groepen is gekeken naar een aantal vragen over data van het jeugdhulpgebruik:  

1. Mogelijke verklaringen voor stijging van jeugdhulpgebruik in 2021. 

2. Onderzoeksvragen die aanbieders, gemeenten en cliëntvertegenwoordigers nog hebben 

aan hun eigen organisatie: 

3. De belangrijkste adviezen doe deelnemers willen geven aan gemeenten/SOJ over data & 

duiding: 

Omdat we niet te veel willen schaven aan de gebruikte taal in de groepjes, hebben we de uitwerking 

van dit agendapunt opgenomen in bijlage 1. Hier zijn alle antwoorden van de groepjes opgenomen.  
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5. Reflectie op de werking van de lokale teams 
Aanleiding & context: Vanuit gemeenten kwam de wens om de werking van de lokale teams te 
bespreken met aanbieders, vertegenwoordigers van de lokale teams, gemeenten, 
cliëntvertegenwoordigers en overige partners van de ontwikkeltafel. In vier groepen is gekeken naar 
een aantal vragen over de vijf basisfuncties van de lokale teams1:  
 
Over de vijf basisfuncties zijn de volgende 3 vragen besproken per groepje:  

1. Belangrijkste inzichten die ik meeneem naar mijn eigen organisatie  m.b.t. de samenwerking 
met de lokale teams. 

2. Wat zijn de belangrijkste adviezen aan gemeenten m.b.t. de werking van de lokale teams? 
3. Belangrijkste wensen met betrekking tot de (samen)werking met lokale teams. 

 
Omdat we niet te veel willen schaven aan de gebruikte taal in de groepjes, hebben we dit 

agendapunt opgenomen in bijlage 1. Hier zijn alle antwoorden van de groepjes opgenomen.  

Vanuit de gebiedsmanagers van de Stichting Jeugdteams worden 4 aandachtspunten meegegeven 

aan de gemeenten: 

1. Concreet: maak per lokaal team een "shortlist" van mensen wie je kan bellen met vragen. 

2. Aanbieders en lokale teams mogen elkaar nog eerder in het traject vinden. 

3. Vraagverheldering eerder tussen de aanbieders en de toegang.  

4. Het is helpend om tussen aanbieders en de toegang meer uitwisseling te laten plaatsvinden, 

zodat men beter weet wat de ander te bieden heeft. 

  

 
1 De vijf basisfuncties zijn volgens KMPG (Basisfuncties voor lokale teams in kaart, 30-09-2019): Veilige 
leefomgeving (1), Tijdig signaleren van de vraag (2), Vindbare en toegankelijke hulp (3), Handelen met een 
brede blik (4) en Leren en verbeteren (5). 
https://www.eerstekamer.nl/overig/20191107/basisfuncties_voor_lokale_teams_in/document 
 

https://www.eerstekamer.nl/overig/20191107/basisfuncties_voor_lokale_teams_in/document


Bijlage 1: gedetailleerde uitwerking besproken per groep.  

 

Agendapunt 4: Data & Duiding Jeugdhulpgebruik 2021 
 

Dagvoorzieningen (dagbesteding en dagbehandeling) 

Vraag Antwoord van aanbieders, 
cliëntvertegenwoordigers, gemeenten, 
verwijzers. 

1. Wat is een mogelijke verklaring bij deze 
rode draad? 

Toch ook deels corona, geen tot onvoldoende 
uitstroom, Samenwerking scholen stagneert. 
Geen alternatief voor school.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Mogelijke onderzoeksvragen die ik op 
basis van deze rode draad zou stellen 
aan mijn organisatie? (rekening 
houdend met kernwaarden) 

Niet zozeer intern gericht door aanbieders: ze 
willen meer inzicht en duiding van de 
gepresenteerde cijfers / kosten 

3. Welke adviezen zou je gemeenten /SOJ 
willen meegeven omtrent dit thema? 

Ouders stimuleren om zelf vervoer uit te voeren, 
voordeel is dat meer natuurlijke momenten zijn 
voor contact tussen ouder en instelling. 
Afstemmen onderwijs: eerder opschalen waar 
nodig en voorkomen dat er te lang of teveel in 
het voorportaal zorg wordt geleverd terwijl al 
eerder opgeschaald had moeten worden. 

4. Door wie zijn deze vragen ingevuld? 
(wie zat er in het groepje) 

Enver, Yulius, 

 

 

  



Begeleiding en uitstroom 

Vraag Antwoord van aanbieders, cliëntvertegenwoordiger 

1. Wat is een mogelijke verklaring bij 
deze rode draad? 

Mismatch tussen client en begeleider (passende 
begeleider); verwachtingen trajectlengte van het gezin; 
wachtlijsten bij andere zwaardere vormen van zorg 

2. Mogelijke onderzoeksvragen die ik op 
basis van deze rode draad zou stellen 
aan mijn organisatie? (rekening 
houdend met kernwaarden) 

Met welke verwachtingen komen gezinnen binnen, en 
meer uitleg hierover geven aan gezinnen – gekoppeld 
aan kernwaarde 'Jeugdhulp zorgt voor toegenomen 
zelfredzaamheid en duurzaam herstel van de jeugdige 
en het gezin.' 

3. Welke adviezen zou je gemeenten 
/SOJ willen meegeven omtrent dit 
thema? 

Kijk naar data langer terug dan 2021/2021; de verwijzer 
mag kritischer zijn met verwijzen (ook qua lengte). 

4. Door wie zijn deze vragen ingevuld? 
(wie zat er in het groepje) 

Roos Alblas (BOBA), Linda Klop (Eddee), Anke Elze 
(oudervertegenwoordiger), Miranda Vonk (Gemeente 
Hardinxveld-Giessendam). 

 

 

Gebruik J&O 01 en J&O 02 

Vraag Antwoord van aanbieders, cliëntvertegenwoordigers, 
gemeenten, verwijzers. 

1. Wat is een mogelijke verklaring bij 
deze rode draad? 

-Verschil in kaders productcode 
-Verschuiving bedden/ambulant 
-Meer systemische inzet, meer intensiveren 
-Vindbaarheid aanbieders, dus stijging 
 

2. Mogelijke onderzoeksvragen die ik op 
basis van deze rode draad zou stellen 
aan mijn organisatie? (rekening 
houdend met kernwaarden) 

-Wanneer kan ik beter en tijdig afschalen? 
-Zit jeugdhulp naar voren hier ook in? 

3. Welke adviezen zou je gemeenten 
/SOJ willen meegeven omtrent dit 
thema? 

-Kijk naar effect broertjes/zusjes 
-Agendeer dit thema in Contractbeheer. Dit maakt 
duidelijk waar de verschillen vandaan komen. 
-kijk naar het resultaat: intensieve systemische inzet 
levert meer op 

4. Door wie zijn deze vragen ingevuld 
(wie zat er in het groepje)?  

Gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Dordrecht en 
Zwijndrecht, iHUB, Enver, Timon, Coöperatie vrij 
gevestigden. 

 

SGGZ / BGGZ 

Vraag Antwoord van aanbieders, cliëntvertegenwoordigers, 
gemeenten, verwijzers. 

1. Wat is een mogelijke verklaring bij 
deze rode draad? 

• Doorstroom moeizaam naar lichte/goedkope zorg. 

• Ernst problematiek neemt toe door coronaeffect 
(meer intensieve GGZ zorg). 

• Meer expertise bij de voordeur. 

• Dit zijn meer realistische kosten. Voorheen werd 
veel zorg niet gedeclareerd. Nu een betere 
schatting. 

• Langere wachttijden/lijsten 



o Behandelaar/cliënt durft niet los te laten. 
o Problematiek wordt zwaarder door lange 

wachttijden. 
o Bij grote organisaties daling jeugdigen. Die 

gaan naar lokale aanbieders. 

• Systemisch werken. 

• Minder groepsgericht door Corona. 

• Te weinig mogelijkheden om af te schalen (bijv in 
wijkteams) 

2. Mogelijke onderzoeksvragen die ik 
op basis van deze rode draad zou 
stellen aan mijn organisatie? 
(rekening houdend met 
kernwaarden) 

• Houden we ons aan ons doelen of komen er steeds 
doelen bij? 

• Systemisch werken, zorgt dat voor langere hulp ? 
(integraal of naast elkaar) 

• Is afschalen naar wijkteams vanuit SGGZ/BGGZ 
mogelijk of te creëren ? (Jeugd-GGZ in sociaal team 
? ( gemeente Gorinchem) 

• Hoe wordt er bij ons gefactureerd ? (Youz) 

3. Welke adviezen zou je gemeenten 
/SOJ willen meegeven omtrent dit 
thema? 

• Voor een zorgvuldige interpretatie van deze cijfers 
is meer (intern)onderzoek nodig bij de 
organisaties. Daar werken zij graag aan mee. 

• Hierop inzoomen tijdens 
contractbeheergesprekken. 

• Verspreid deze vragen vóór de bijeenkomst voor 
een betere voorbereiding van aanbieders. 

• Moeten percelen meer ingezet worden obv 
aanbod aanbieders ? 

4. Door wie zijn deze vragen 
ingevuld (wie zat er in het 
groepje)?  

Yulius 
Youz (Jaco en Michelle) 
Cliëntperspectief (Lut) 
Mentaal Beter (Markwin) 
De Hoop (Lilian Visser) 
Neuroscan 
JB West (Chantal Marinus) 
Eleos (Matthijs Paalvast) 
Gemeente Gorinchem (Kim) 
Gemeente HIA (Judith Tielema) 

 

 

Agendapunt 5: Reflectie werking lokale toegang 
 

Veilige leefomgeving 

Vraag Antwoord van aanbieders, 
cliëntvertegenwoordigers, gemeenten, 
verwijzers. 

1. Belangrijkste inzichten met betrekking 
tot de samenwerking met lokaal team, 
die ik meeneem de eigen organisatie in 

Er moet meer eenduidigheid (tussen aanbieder 
en ook jeugdprofessionals intern onderling) 
komen over we verstaan onder veilige 
leefomgeving en de eventuele meetbaarheid 
hiervan, zodat aanbieder en jeugdprofessional 



dezelfde normen en waarden kent over 
veiligheid. 

2. Wat zijn de belangrijkste adviezen aan 
gemeenten m.b.t. de samenwerking 
met het lokale team? 

Aanbieder zou graag meer consultatie kunnen 
willen plegen, beschikbaarheid van gemeente 
jeugdprofessional. 

3. Wat zijn de belangrijkste wensen voor 
de lokale teams in ZHZ?  

Er liggen kansen in het veiligheidsplan; deze kan 
uitgebreider, duidelijker, meer samenwerking 
met aanbieder op dit plan. 

4. Door wie zijn deze vragen ingevuld? 
(wie zat er in het groepje) 

Psycholoog bij aanbieder Youz, gebiedsmanager 
stichting jeugdteams gemeente Gorinchem, 
Angela Veth gemeente Dordrecht, Miriam Teeuw 
gemeente Gorinchem.  

 

Tijdig signaleren van de vraag 

Vraag Antwoord van aanbieders, 
cliëntvertegenwoordigers, gemeenten, 
verwijzers. 

1. Belangrijkste inzichten met betrekking 
tot de samenwerking met lokaal team, 
die ik meeneem de eigen organisatie in 

Eerder opschalen i.p.v. zelf aan de slag gaan en te 
laat opschalen. Normalisering. 

2. Wat zijn de belangrijkste adviezen aan 
gemeenten m.b.t. de samenwerking 
met het lokale team? 

Weet elkaar te vinden? Organiseer daar iets 
voor? Hoe regel je een netwerk a la Sliedrecht? 
(hoe kunnen we elkaar vinden) zet mensen bij 
elkaar STJ en aanbieders). 
Regionaal regelen en lokaal inzetten van 
netwerken. 
Eerder en betere afstemming tussen STJ en 
aanbieders 

3. Wat zijn de belangrijkste wensen voor 
de lokale teams in ZHZ?  

Beter en natuurlijker contact met aanbieders. 

4. Door wie zijn deze vragen ingevuld? 
(wie zat er in het groepje) 

ASVZ, Yulius, Anke Elze, Leon Chevalking (JT 
Papendrecht) Miranda Vonk (Hardinxveld) 

 

Vindbare en toegankelijke hulp 

Vraag Antwoord van aanbieders, 
cliëntvertegenwoordigers, gemeenten, 
verwijzers. 

1. Belangrijkste inzichten met betrekking 
tot de samenwerking met lokaal team, 
die ik meeneem de eigen organisatie in 

-Delay/samen zaken doen 
-Kwaliteit is zo verschillend 
-product toegang beter op de markt zetten/ 
integraliteit melden als unique seling point 
-algemene voorziening voor het hele gezin, 
demedicalisering: breed naar hele gezin kijken 
 

2. Wat zijn de belangrijkste adviezen aan 
gemeenten m.b.t. de samenwerking 
met het lokale team? 

-hoe organiseer je vindbare en toegankelijke 
hulp: sluit aan bij de leefomgeving' 
-vindbaarheid lokale teams wisselt heel erg. Haal 
winst uit op- en afschalen. Voorbeeld Hema: ene 
vestiging verkoopt wel tandpasta andere niet. 



Grijp je 1x mis, kom je niet meer. Daarom beter 
in de markt zetten. 
-Expertise Wijkteams: vertel wat ze wel en niet 
doen, hoe ze werken, liefst eenduidig aanbod, 
eenduidige stijl: telefonische bereikbaarheid, 
werkwijze, maak ze complementair 
 
Ook gesproken over de vraag of ouders wijkteam 
snel vinden. Huisarts of school is makkelijker. 
Misschien aansluiten bij school. Daar zitten. 
 

3. Wat zijn de belangrijkste wensen voor 
de lokale teams in ZHZ?  

Het zijn van "consultatiebureau voor het Sociaal 
Domein". Duidelijk aangeven wat ze wel en niet 
doen. Actieplan: beter kijken naar de cliënt. 

4. Door wie zijn deze vragen ingevuld?  
(wie zat er in het groepje) 

JB West, Neuroscan, Enver, Eleos 

 

Handelen met een brede blik 

Vraag Antwoord van aanbieders, 
cliëntvertegenwoordigers, gemeenten, 
verwijzers. 

Belangrijkste inzichten met betrekking tot de 
samenwerking met lokaal team, die ik 
meeneem de eigen organisatie in 

1. Hoe doen wij de vraagverheldering wel of 
niet helemaal opnieuw? 

2. Wat doen we bij verschillende interpretatie/ 
informatie (lokaal team GI of ZA) 

Wat zijn de belangrijkste adviezen aan 
gemeenten m.b.t. de samenwerking met het 
lokale team? 

3. Aan voorkant meer tijd nemen voor brede 
blik / verklarende analyse (7 factorenmodel) 
– (Peter Dijkshoorn) 

4. Besteed aandacht aan continuïteit in 
casusregie bij wisseling/ verloop van 
personeel 

5. Principe van VoiT werkt-> zou dit ook werken 
voor andere onderwerpen / specialismen? 

6. SOJ: Maak de shortlist met contactpersonen 
bij triage-stress voor lokale team + POH Jeugd 

Wat zijn de belangrijkste wensen voor de lokale 
teams in ZHZ?  

7. Trek tijdig aan de bel bij GI's/ Za/s: dienstbaar 
vakmanschap: maak meer gebruik van 
consult en advies in de toeleidingsfase 

8. Creëer lokale contactpersonen bij 
specialismen (bijv. GGZ, verslaving, GI, etc) 

9. Neem de tijd voor brede blik en betrek 
eerder de expertise van zorgaanbieders.  

Door wie zijn deze vragen ingevuld? (wie zat er 
in het groepje) 

• Bernice Scheurkogel (iHub),  

• Lisette Stemerdink (gemeente Hardinxveld 
Giessendam),  

• Caroline van Dijk (gemeente Zwijndrecht), 
Ewout Verbeek (st Jeugdteams),  

• Mandy Toenders (WSG) 

 

 



Leren en verbeteren 

Vraag Antwoord van aanbieders, 
cliëntvertegenwoordigers, gemeenten, 
verwijzers. 

1. Belangrijkste inzichten met betrekking 
tot de samenwerking met lokaal team, 
die ik meeneem de eigen organisatie in 

• Lastig te beantwoorden. Ze hadden deze 
vragen graag eerder ontvangen ter 
voorbereiding. 

2. Wat zijn de belangrijkste adviezen aan 
gemeenten m.b.t. de samenwerking 
met het lokale team? 

• Stel een onderzoek in en stel deze vragen 
via bijv. een enquête (voorbereiding is nl. 
nodig) 

• Trainingen met organisaties/SJT. We 
dienen dezelfde cliënten. 

• 80%-20% normenkader 

3. Wat zijn de belangrijkste wensen voor 
de lokale teams in ZHZ?  

  

4. Door wie zijn deze vragen ingevuld? Judith Tielema (gemeente HIA) 
Linda (Eddee) 
Jannie Storm (regionaal netwerk 
vertegenwoordigers cliëntperspectief) 
Markwin (Mentaal Beter) 
Lilian Visser (De Hoop) 

 

  



Bijlage 2: Deelnemerslijst fysieke ontwikkeltafel 16 mei 
 

Deelnemers E-mail Organisatie 

1. Allet Mudde A.Mudde@jeugdzhz.nl SOJ 

2. Angela Veth at.veth@dodrecht.nl Gemeente Dordrecht 

3. Anke-Elze de Jong-
Rietstap 

 Ouderplatform ZHZ 

4. Anneke Treep anneke@kinderpraktijkdordrecht.nl Vertegenwoordiging 
vrijgevestigde (namens 
Kinderpraktijk Heijlingers & 
Treep) 

5. Annerieke Luijendijk a.luijendijk@neuroscan.nl Neuroscan 

6. Arti Balgobind jaa.balgobind@jeugdzhz.nl SOJ 

7. Bas-Jan Kramp SJP.Kramp@jeugdzhz.nl  SOJ 

8. Bernice Scheurkogel bernice.scheurkogel@horizon.eu IHUB 

9. Caroline van Dijk c.van.dijk@zwijndrecht.nl Gemeente Zwijndrecht 

10. Chantal Marinus C.Marinus@jeugdbeschermingwest.nl JBW 

11. Claudia Karels ckarels@asvz.nl ASVZ 

12. Corina van Ipenburg cjc.van.ipenburg@jeugdzhz.nl SOJ 

13. Guido den Draak guidodendraak@enver.nl Enver 

14. Hafsah de Vos-
Warraich 

h.de.vos-warraich@jeugdzhz.nl SOJ 

15. Hanne Janssens hj.janssens@jeugdzhz.nl SOJ 

16. Hester Langbein H.Langbein@yulius.nl Yulius 

17. Jaco Takkenkamp j.takkenkamp@youz.nl  Youz  

18. Jannie Storm jannieenkoenstorm@hotmail.nl  Regionaal netwerk 
cliëntparticipatie 

19. Jelmer van den Bogerd JFA.vanden.Bogerd@Sliedrecht.nl Gemeente Sliedrecht 
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20. Judith Tielman-Graus sj.tielman-graus@h-i-ambacht.nl Gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht 

21. Kim Oude Egberink k.oudeegberink@gorinchem.nl  Gemeente Gorinchem 

22. Lilian Visser - van der 
Kooij 

l.visser@dehoop.org De Hoop 

23. Linda Klop  Eddee 

24. Lisette Stemerdink l.stemerdink@hardinxveld-giessendam.nl Gemeente Hardinxveld-
Giessendam 

25. Lut Leijs l.leijs@jeugdteamszhz.nl Vertegenwoordiging 
cliëntperspectief 

26. Mandy Toenders 
 

WSG 

27. Manuela Meeuwsen hem.meeuwsen@jeugdzhz.nl SOJ 

28. Markwin Davids-
Roetman 

m.davids.roetman@mentaalbeter.nl Mentaal Beter  

29. Matthijs Paalvast  matthijs.paalvast@eleos.nl Eleos 

30. Miranda Vonk Mu.vonk@hardinxveld-giessendam.nl Gemeente Hardinxveld-
Giessendam 

31. Michelle de Groot m.degroot2@youz.nl Youz 

32. Miriam Teeuw-den 
Besten 

M.Teeuw@gorinchem.nl Gemeente Gorinchem 

33. Nanda Streefkerk-van 
Gelder 

nandastreefkerk@enver.nl Enver 

34. Paul du Jour p.dujour@neuroscan.nl Neuroscan 

35. Roos Alblas ralblas@boba.nl Boba 

36. Ruud Bouman r.bouman@timon.nl Timon 

37. Yvonne Roelands y.roelands@yulius.nl Yulius 
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