(concept-)Verslag
Van de vergadering van het
Transformatieberaad Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid
Woensdag 7 maart 2018
Stadskantoor gemeente Dordrecht,
Spuiboulevard 300, Dordrecht
Vergaderkamer 03
Aanwezig namens
aanbieders:
An Theunissen (voorzitter), Wim Kolthof, Ireza Versteeg, Paulien van Pelt, Shirley
Fehr, Nanda Streefkerk, Nicole Koenen, Silke Bruil, Cynthia Scheurkogel, Miranda
Kouters en Brigitte Jacobs.
Aanwezig
namens SO:

Jannie Storm

Verslag:

Ruud Kuhn

Afwezig:

Riekje Rijksen, Claudia Karels, Gerrie de Groot, Emilia van de Voorde, Henk Salet
Krijnie Schotel en Michiel van der Vlies/Telma Vos.

1.

Welkom en opening
An opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn berichten van verhindering van
Henk Salet, Riekje Rijksen Claudia Karels, Gerrie de Groot (opvolger Paul du Jour) en Emilia van
de Voorde (opvolger Leontien Overbeeke). Nanda Streefkerk en Paulien van Pelt moeten de
vergadering eerder (rond 10.30 uur) verlaten.

2.

Verslag Transformatieberaad d.d. 6 december 2017
Verslag: TL zegt dat een bed nooit een probleem is. Dat klopt, maar dan zonder formatie.
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3.

Inventarisatie en planning agendapunten komende vergaderingen
De volgende bespreek- en agendapunten worden genoemd:
BJ:
Toegang;
MK:
Zorgprofielen; wat helpt het ons en wat hebben we eraan.
Lokale 3D-pilot (t.z.t. ook SDD uitnodigen)
JS:
Programma-uitwerking meerjarenbeleid (Dennis Gerits komt in de volgende
vergadering een presentatie/toelichting geven)
Evaluatie innovatieprojecten 2017 (extra vraag: wat heeft het project toegevoegd
aan de transformatie?). Kun je wel innoveren met zoveel aanbieders? Dat is ook van
belang in de opmaat naar volgend jaar; er hebben zich al 15 nieuwe aanbieders
aangemeld (afspraak: agenderen voor de vergadering d.d. 23 mei).
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SF:

NK:

IV:

AT:

toetsing uitgangspunten Transformatie aan ontwikkelingen en huidige situatie. Wat is
er wel gelukt en wat niet en waarom niet. En moet dat dan alsnog? Of was die
aanname dan niet valide? Goed idee: voor de volgende keer voorbereiden.
Vanuit Enver: gaat inwerkprogramma voor nieuwe Gemeenteraden en B&W-colleges
voorbereiden en wil dat samen inrichten en vormgeven. Koppelen aan
inwerkprogramma’s Colleges. SF zal collega’s tzt betrekken. Gaat om wederkerigheid
t.a.v. de opdracht waar we voor staan.
Zorgprofielen, vanuit perspectief van zorgaanbieders, maar ook van JTZHZ.
Processen en procedures in het kader van onderwijs; hoe zou het moeten gaan
wanneer school vindt dat een kind niet meer op school kan komen? Wie heeft welke
verantwoordelijkheid (school/leerplicht/zorgaanbieder/JT/samenwerkingsverband/
etc.). Relateren aan onderzoek dat nu in opdracht van SWV Onderwijs Dordrecht
wordt uitgevoerd.
gevolgen cliëntenstops en nee, tenzij-regeling. Effecten op de organisatie, op de
cliënt en op het regionale zorgaanbod zijn groot en werken lang door. Koppelen aan
onderzoeken alternatieven!
stand van zaken JT in de regio: werkwijze(n) en lokale verschillen en knelpunten.

Werkgroep zorgprofielen moet “update” aan TB verzorgen. JS stuurt WK informatie over
werkgroep. N.a.v. daarvan kan Wim beoordelen of hij een keer kan aansluiten of nadere
informatie nodig heeft.
4.

Terugkoppeling uit de Transformatieprogramma’s
Sterke Toegang: website-ontwikkeling ligt nu bij JTZHZ. Programma van eisen kon niet goed
ondersteund worden en kon door JTZHZ worden opgenomen in
voorbereidingen die worden getroffen om naar nieuw registratiesysteem te
gaan (“JouwOmgeving.nl”); Het in kaart brengen welke zorgaanbieders welk
aanbod hebben lijkt minder effectief en efficiënt. Inzicht in specialistische
capaciteit is nog wel gewenst; daarnaast mogelijkheden en capaciteit op
lokaal niveau.
18+:
wordt gewerkt aan nieuw Zorgprofiel voor 18+, wordt volgende keer in
concept gepresenteerd;
Programma-monitor raakt meerjarenperspectief; komt t.z.t. in het kader daarvan aan de orde.

5.

Terugkoppeling Helpdesk/Expertiseteam Stg. JTZHZ
Alliantie is erg actief en is goed in staat buiten de kaders te denken. Is in eerste instantie
ontwikkeld in West-Brabant West. Nu bezig met goed definiëren van de doelgroep met
complexe problematiek, waarvan we buitenregionale plaatsing willen voorkomen.
Doelstellingen:
- Stoppen met het “rondpompen” van kinderen;
- Voorkomen van buitenregionale plaatsingen;
- Alleen thuis helpen, tenzij.
Op dit moment wordt de doelgroep goed in kaart gebracht. SOJ zal aanvullend middelen
beschikbaar stellen, indien daar meetbare resultaten tegenover staan. Dat kan worden
gefinancierd door het voorkomen van (kostbare) buitenregionale plaatsingen (d.w.z. inkoop c.q.
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plaatsing bij niet-gecontracteerde zorg/aanbieder). Om te leren van ervaringen kijken we ook
naar “cold cases”. Volgende keer agenderen!
Inventarisatie zorgaanbod/schaarste: er is per e-mail een uitvraag gedaan naar casussen waar
problemen dreigen te ontstaan of zijn ontstaan. De respons valt nog tegen.
ExpTeam moet met nieuw voorstel voor invulling komen, om zowel kwalitatief als kwantitatief
beter bezet te zijn. Moet een volgende keer terugkomen op de agenda. Binnen de Alliantie
worden steeds meer creatieve, innovatieve en transformatieve oplossingen gevonden.
6.

Complexe casuïstiek
Casus die in oktober op het TB is geweest: kind is na crisisplaatsing inmiddels duurzaam bij ASVZ
geplaatst.
Ook naar aanleiding van enkele andere casussen in dezelfde tijd speelden wordt opgemerkt dat
verbetering van de vormgeving en inrichting van de samenwerking belangrijk is. De vraag is wie
de regie heeft en neemt. En hoe we het proces transparant en overzichtelijk houden. Niet
iedereen moet met iedereen contact gaan zoeken, maar er moet vooral tussen
verantwoordelijken c.q. casusregisseurs worden afgestemd.
Vragen die daarin van belang zijn:
- Wat is de rol en taak van het Expertiseteam en hoe gaan we daarmee om?
- Wat is de rol en taak van Zorgbemiddeling en hoe gaan we daarmee om?
- Hoe kunnen we een regionaal coördinatiepunt inrichten?
Het zou goed zijn als enkele basis-afspraken daarover op één A4 kunnen worden gezet.

7.

“Samen Doen Dag”-2018
Silke: Horizon wil wel iets doen, maar niet alleen. Miranda: ’s Heerenloo ook.
Wim geeft aan dat SWV Onderwijs elke twee jaar ook een onderwijs/zorgmarkt organiseert en
dat hij van daaruit in 2019 ook wil samenwerken/bijdragen. Paulien geeft aan dat Stg. ZBZH wil
ook meedenken.
Afgesproken wordt hier volgende keer op terug te komen en zo mogelijk concrete afspraken te
maken; ondertussen verspreidt JTZHZ het draaiboek alvast ter informatie.

8.

Mededelingen, rondvraag en sluiting
Wim: swv Passend Onderwijs heeft het ondersteuningsplan (equivalent van gemeentelijk
jeugdhulpplan) klaar. De horizon is 2020 en de centrale paragraaf is “integraliteit” en dan met
name van Jeugdhulpverlening en Onderwijs. Daarover wordt OOGO (op overeenstemming
gericht overleg) gevoerd. Wim zegt toe het plan na vaststelling te verspreiden. Het voorziet
overigens ook in de voortzetting van zorg-onderwijsarrangementen.
Cynthia vraagt aandacht voor de privacy problematiek. Ireza geeft aan dat Yulius daarom
overgaat op Zorgmail.
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt; An sluit de vergadering.
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