
Notulen ontwikkeltafel Jeugdhulp 05-09-2022 
 

1. Welkom en mededelingen: 
Notulen tweede ontwikkeltafel: Tijdens de ontwikkeltafel van 5-9-2022 is de notulen vastgesteld 

van de ontwikkeltafel van 16-05-2022.  

2.  Voortgang en signalen 

Actiepunt  Toelichting 
Voortgang consult en 
advies 

In de werkgroep is naar voren gekomen dat de implementatie van 
deze dienst complex is. Uitsplitsing op gemeentelijk niveau is slecht 
uitvoerbaar, maar wordt wel geacht door de gemeenten. 
Het volume is lastig in te schatten door de werkgroep en er is ook 
nog geen vergelijkingsmateriaal, binnen deze of uit andere regio's. 
De SOJ ontwikkelt daarom momenteel een proces voor 2022 en een 
format waarbij aanbieders op gemeenteniveau middels het format 
de inzet kunnen declareren. Meer info volgt via een mailing. 

Dagbesteding regulier 
 

Vanuit de SOJ is vergelijkend brononderzoek uitgevoerd en is 
besloten de groepsgrootte te wijzigen van een maximale 
groepsgrootte van 8 cliënten naar een gemiddelde groepsgrootte 
van 6 cliënten. Deze aanpassing heeft ook impact op het tarief. 
Transitiepartners heeft als onafhankelijke partij een herijking gedaan 
op het tarief welke wordt aangepast van € 37,52 per dagdeel naar    
€ 49,01 per dagdeel. Deze wijziging zal geeffectueerd worden per 
01-10-2022. 
Er is eerder een miscommunicatie geweest over het tarief. Het tarief 
is per dagdeel en dus NIET per uur. 

Voortgang 
ervaringsdeskundigheid en 
SROI 

Naar aanleiding van de 2e OT afgelopen mei hebben verschillende 
organisaties hun interesse getoond voor de verdere uitwerking van 
het werken met ervaringsdeskundigheid binnen SROI. (Neuroscan, 
Eddee, Enver, Zorgboeren ZHZ, Opvoedcoach10 en Atlas jeugdhulp). 
Binnenkort plant de SOJ een eerste meeting voor deze partijen met 
het eerste thema: Kunnen we de SROI verplichting uit de 
overeenkomst koppelen aan de inzet van ervaringsdeskundigen? 

Voorgenomen aanpassing 
in (technische) toewijzing 
voor diensten met een 
verblijfscomponent 

De SOJ heeft de afgelopen maanden regelmatig het signaal 
ontvangen dat er een aanpassing nodig is van de meegegeven 
frequentie in toewijzingsberichten bij verblijfsdiensten. Het gaat hier 
om een wijziging van de frequentie van ´wekelijks´ naar ´totaal 
binnen geldigheid van de toewijzing´. 
De wens is om deze wijziging per 1-1-2023 in te laten gaan, echter is 
dit afhankelijk van het nieuwe back office systeem wat ingevoerd 
wordt per 1-1-2023. Definitieve datum volgt nog. 

Jeugdhulp en 
hoogbegaafheid 

Er zijn 10 organisaties die over dit proces gaan nadenken. Alle SWV 
onderwijs zijn hierbij in de lead waarvan SWV Driegang penvoerder 
is. 

Crisis Toeslag Er is afkeur op deze dienst.  
Momenteel zijn we bezig met een 'groot onderhoud' op de diensten. 
Dit betekent dat de diensten intern door de SOJ worden bekeken. 
Eventuele wijzigingen worden ingebracht in een werksessie met 
aanbieders die hierin kunnen meedenken.  
Deze wordt meegenomen in dit proces. 



 

3. Voortgangsinformatie ontwikkelingen crisishulp 
Aanleiding: Verbeteren keten in crisishulp. 

 

De transformatie opdracht vanuit de kernwaarde van Jeugdhulp: 

1. Jeugdhulp wordt geboden in de leefomgeving 

• Doel is dat van 1-1-2022 tot 31-12-2025 jeugdige uit een onveilige omgeving in een 

veilige omgeving terechtkomen. Nul uithuisplaatsingen.  

• Doel is ook meer bieden van ambulante crisisinterventies t.k.v. crisisinterventies met 

een verblijfscomponent. 

2. Jeugdhulp verstrekt het netwerk van de jeugdige en het gezin. 

• Maximale benutting van ouders en het netwerk in crisissituaties. 

3. Doelmatige inzet van schaarse middelen. 

• Binnen 24 uur integrale passende crisishulp vanuit de 2 bovengenoemde 

kernwaarden. 

 

Er is een verbeteragenda geformuleerd met 4 actiepunten.  

1. Beschikbaarheid, bereikbaarheid van acute inzet buiten kantoortijden in co creatie 

(eenvoudig) 

• Hier ligt een al een voorstel om simpel beschikbaarheid te zijn ter voorkoming van 

uithuisplaatsing. 

2. Hoe zorgen we planmatig om crisis te voorkomen integraal, preventief met aanjaagfunctie 

• We willen geen crisis. Taak is om eerder een piketpaal te slaan. 

3. Gezamenlijk eigenaarschap op opvolging van advies na stabiliseren crisis 

• Ter voorkoming van terugval na inzet van een crisis.  

• Als er weinig wordt gedaan met een advies dan ontstaat er weer een nieuwe crisis 

4. Ambulante spoed interventies (ontwikkelen). 

 

Per agendapunt start er een werkgroep waarvan de eerste resultaten eind oktober zullen 

volgen. Nanda (Enver) zal bij alle groepen aansluiten. 

 

Aan aanbieder wordt input gevraagd op de verbeteragenda. (Tijdens de bijeenkomst zijn er 

post-it's ingevuld door de aanwezigen).  Ideeën mogen ook naar Nanda worden gemaild. 

 

Niet alleen Nanda is aan zet. Alle aanbieders uit segment 5 zijn betrokken.  

Ter info voor gemeente : het gaat enkel om het jeugddeel. 

 

4. Begeleide omgang en scheidingsbegeleiding 
Chantal Marinus is zorg coördinator bij JB West. Zij ondersteunt jeugdbeschermers in het vinden 

van passende zorg. 

De jeugdbeschermers hebben gemiddeld 50 uur begeleide bezoeken per week die ze zelf 

uitvoeren.  Dit aantal ligt hoger, omdat niet iedereen in de peiling is opgenomen. Daarnaast 

wordt er 6 uur ouderbegeleiding geboden door de jeugdbeschermer. 

Dit is enkel voor JB-West (dus niet LdH of WSS) 

 



 

Het team bestaat uit 60 medewerkers. 

Partijen begeleide bezoeken Partijen ouderschap en scheiding 

Enver Enver 

Coach Point Timon 

Family Supporters Family Supporters 

Agathos CBG 

Centrum Poolse gezinnen  

Zicht op de toekomst  

 

Waar lopen de jeugdbeschermers tegen aan ? 

• De wachttijden voor begeleide bezoeken zijn circa 9 maanden. 

• Ze voeren nu zelf bezoeken uit. 

• Er is behoefte aan een totaal aanbod en een specifieke hulpverlening.   

• De jeugdbeschermers zitten soms in een moeilijke positie. Zij zijn degene die jeugdige uit 

huid plaatsen en vervolgens moeten ze dan ook de bezoeken begeleiden. Dit geeft vaak 

spanning op. 

Er zijn een aantal knelpunten; 

• Begeleide bezoeken moeten sneller ingezet worden. 

• Een totaal aanbod ontbreekt.  Is er een aanbieder die dit kan aanbieden of in 

samenwerking met andere aanbieders kan bieden? 

• Intensieve trajecten voor terugkeer naar huis ontbreken. Hierin moeten dan ook 

gesprekken met ouders en begeleide omgang gecombineerd worden. 

• Aanbieders die bij gescheiden ouders een compleet pakket aanleveren ontbreken. 

Gesprekken met ouders, therapie en begeleide omgang.  

• Als meerdere aanbieders betrokken zijn, missen ze de samenwerking tussen deze 

aanbieders. 

Een jeugdbeschermer moet hier van een afstand naar kijken en geen uitvoerende instantie zijn. 

De wens van JB-West 

• Uitvoering van begeleide bezoek door aanbieders. 

• Direct inzetbaarheid van aanbieder (ook in het weekend indien nodig) 

• Inzet van onafhankelijke partij is prettiger. 

• Specifieke kennis en werken aan doelen.  

• Jeugdbeschermer kan zich richten op zijn taak en rol. 

•  Combinatie van : 

o parallel ouderschap/ scheidingsgesprekken 

o begeleide bezoeken  

o speltherapie of PMT 

o gezinsopname 

o NIKA 

o Netwerk en vrijwilligers 

 



 

Gedragswetenschappers denken het volgende nodig te hebben bij ; 

1. begeleid contact bij een uithuisplaatsing; 

• Traject 1: direct na UHP; observatie/diagnostiek  

• Traject 2: als bepaald is dat er gewerkt wordt aan een thuisplaatsing of wanneer nader 

onderzoek naar de haalbaarheid van een thuisplaatsing nodig is 

• Traject 3: opvoedbesluit is genomen, perspectief ligt buiten de opvoedsituatie van 

ouders 

2. begeleid contact bij complexe scheiding 

• Traject 1: veilig herstellen van contact tussen kind en niet verzorgende ouder 

• Traject 2: langdurige begeleide omgang is nodig gezien er geen vooruitzicht is dat 

contact zonder begeleiding kan 

Het effect van het bovenstaand zal zijn; 

• Sneller helder hoe en of kinderen terug naar huis kunnen. En welke zorg hiervoor nodig is (Zo 

Thuis Mogelijk)  

• Sneller contactherstel tussen niet verzorgende ouder en kind.  

• Door intensievere inzet aan het begin van een traject, minder langdurige begeleide omgang 

trajecten.  

• Minder werkdruk voor jeugdbeschermers. 

Chantal is op zoek naar mensen die dit samen met haar willen uitwerken. Wie kan helpen ? 

Chantal is bereikbaar op 06-22405673 of c.marinus@jeugdbeschermingwest.nl 

Peter Peeters van de Viersprong geeft aan dat aanbieders trajecten inzetten om uithuisplaatsingen te 

voorkomen maar dat niemand ouders aanpakt en ze wijzen op de verantwoordelijkheid die zij als 

ouders moeten nemen. 

Chantal geeft aan dat dit in het stuk van de ouderbegeleiding zit.  Hulpverleners vinden het wel lastig 

om naar de pijn van de ouders te vragen. Deze vraag moet wel gesteld worden maar gebeurd nu niet. 

De wens is juist om ouderbegeleiding en begeleide omgang als een combinatie op te pakken. 

Andere vragen die opkomen; 

• Krapte op de arbeidsmarkt : hoe lossen we dit dilemma op ? Hoe kunnen we dit slim 

organiseren ? Een jeugdbeschermer heeft hier last van, want de opdracht moet hoe dan ook 

uitgevoerd worden. 

• Hebben we met elkaar helder wat we aan het doen zijn ? 

• Uitspraak rechtbank is niet altijd up to date : Kunnen we ze niet erbij betrekken ?   

o Er is in het verleden al wel een poging gedaan om dit op te pakken met de Rechtbank 

echter zonder succes. 

Initiatief ligt bij aanbieders. SOJ sluit graag aan indien nodig. 
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3. De Alliantie 
Reset 4 all (Reina Bakker (ASVZ)/Nanda Streefkerk (Enver)/Peter Peeters (Viersprong) 

Opdracht vanuit contractering: 

• Bevorderen van integrale samenwerking 

• Inzet in de eigen leefomgeving 

• Ambitie naar 0 uithuisplaatsingen 

Het is niet de insteek om een pilot te starten, maar de bedoeling is om te helpen waar er knelpunten 

zijn. Het gaat vnl. om de volgende knelpunten; 

• Grote vraag om bedden bij ZA vs. afbouw van bedden 

• Ad hoc casuïstiek 

• Onvoldoende passend aanbod  

• Onvoldoende integrale benadering 

• Product denken 

Wat zijn de leerervaringen n.a.v. deze knelpunten; 

• Vroeg in de keten instappen.   

o Specialistische inzet al vroeg inzetten en niet 5 voor 12, want dan is er al sprake van 

crisis 

• Eigenaarschap, we laten niet los 

o We zijn er van en laten niet los. Uithuisplaatsen is geen optie. Expertise moet 

gebundeld worden 

• Aansluiten bij behoefte jeugdige en gezin 

• We doen het MET het gezin, we betrekken naast de ouder OOK de jeugdige 

• In nauwe samenwerking met de lokale teams en gemeente 

Uitgangspunten/Visie 

• Aansluiten / korte lijnen met wijkteam 

• Geen extra overleg tafel, maar integraal inzetten, aansluitend op de behoefte 

• Tijdige betrokkenheid om de vraag om een bed te voorkomen, inclusief 

verwachtingsmanagement 

o Liever thuis iets organiseren dan een bed 

o Er is veel mogelijk ook als er een rechterlijke uitspraak ten grondslag ligt 

• Doen wat nodig is, maatwerk i.p.v. product. Aansluiten op behoefte van de klant 

o Niet in producten denken maar in aanbod denken 

• Samen doen wat nodig is, eigenaarschap 

o We laten niet los. 

• Geen kind tussen wal en schip, expertise bundelen 

• Perspectiefplan 

Eenmaal uit huis dan is terugkeer heel lastig en daarom moet uithuisplaatsing aan de voorkant 

voorkomen worden door vroegtijdig samen met de lokale teams naar de casus te kijken. 

Jeugdigen gaan van aanbieder naar aanbieder. We moeten niet naar elkaar verwijzen maar het 

gezamenlijk oppakken. Dit is niet alleen verantwoordelijkheid van verwijzer, maar van alle 

aanbieders. 



Het is niet de bedoeling om een nieuwe overlegtafel te organiseren. We moeten dichter bij elkaar 

komen en nadenken hoe we de transformatie gedachte op gang krijgen. Wat moeten we wezenlijk 

anders gaan doen. Niet alleen over bedden praten maar het nu ook daadwerkelijk oppakken met 

elkaar. 

Indus geeft aan dat het onduidelijk is welke tafels een aanbieder mag inzetten. Expertise tafel? 

Alliantie tafel? 

Jeugdigen mogen worden aangemeld in samenspraak met een jeugdprof in een expertiseteam. Is er 

geen jeugdprof dan is er samenspraak met ouders. 

Indus ziet graag dat hier meer bekendheid aan wordt gegeven. Wat doet een expertiseteam en waar 

zijn ze van ? 

Jacques van de Ven vindt dit een goeie ontwikkeling maar ziet hier ook de opdracht van het 

expertteam in.  Belangrijk om hier samen in op te trekken. 

4. Passend jeugdhulplandschap 
Naar een beter passende jeugdhulplandschap voor complexe problemen. 

Vastlopende trajecten; gezinnen, jeugdigen, verwijzers en andere betrokken lopen echt vast in het 

organiseren van passende hulp. 

De afgelopen 3 jaar is het aantal gesloten plaatsingen niet minder geworden. Het lukt ons niet om 

over te gaan tot minder gesloten plaatsingen. 

De SOJ heeft alleen facturatie data. Er is geen inzake wat complexe doelgroepen zijn. 

• De totale contractwaarde op maatwerk was 3,4 miljoen 

o 17 keer ging het om cultuurspecifieke jeugdhulp 

o 10 keer om SGGZ 

o 6 keer om gehandicaptenzorg voor een betere locatie 

• In totaal 104 maatwerkcontracten 

3 belangrijke ontwikkellijnen; 

1. Verbeteren trajectgerichte samenwerking 

2. Verbeteren ambulante voorzieningen 

a. Cultuurspec./ buiten kantoortijden/ weekend / avonden 

3. Verbeteren thuisnabije verblijfsvoorzieningen 

a. Dus niet de regio uit 

Expertteam en passend zorglandschap 

• Er komt een Dynamische regionale werkagenda Jeugdhulp 

o Dit zal nooit klaar zijn 

o Inzichtelijk maken wat we kunnen prioriteren hier en nu zodat we hier naartoe 

kunnen werken. 

o We gaan groepen maken om over 1 verbeterpunt te praten enom zo tot en agenda 

te komen. 

Werk aan de winkel!  

 


