
Welkom namens  
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http://www.vobc.nu/
http://www.vng.nl/
http://www.vgn.nl/
http://www.jeugdzorgnederland.nl/index.php


Welkom 
bij deze nadere kennismaking 
 

Dagvoorzitters: 

 

Joost van den Brink,  

manager zorgcontractering, Karakter 

 

José Manshanden,  

themadirecteur sociaal,gemeente Utrecht 

 



Thema kennisdag:  
Integrale zorg voor jeugd 



Voxvote – pincode 31727 

 

 

 

Testvraag: 

Niet praten over het gezin, maar praten mét het gezin. 

 

1. Ja 

2. Nee 

3. Weet niet 

 



Ambitie voor de transformatie: 
• Veel aandacht voor ontzorgen en normaliseren 
• Meer jeugdhulp dichterbij gezinnen en kinderen 
• In de gehele jeugdhulpketen is specialistische kennis aanwezig 
• Jeugdhulp ontwikkelt zich steeds verder, zodat kwaliteit verbetert. 
 
Opgave:  
• Hoe zorgen we dat specialistische kennis voldoende beschikbaar komt aan 

voor de voorkant?  
• Instroom in zwaarste segment van de zorg (intramuraal) is nu nog te groot, 

de uitstroom ingewikkeld, vanwege ontbrekende adequate zorg dichtbij 
huis. 

• Bovenregionaal, specialistisch aanbod sluit niet aan bij gemeentelijke 
schaal – hoe werk je samen met 50 gemeenten? 

 

Opgave voor de werkgroep zorglandschap 



 



Uitkomsten ‘Ruimte voor jeugdhulp’ 

• Visie wordt breed gedeeld: We willen meer gespecialiseerde zorg dichter 
bij huis, ouders meer in de lead, meer aandacht voor kwaliteit van zorg 

• Maar er zijn dichtbij huis nog onvoldoende mogelijkheden voor goede 
jeugdhulp 

• Dit patroon kan doorbroken worden, tot een afbouw klinische capaciteit -
30% in 2018, maar uitsluitend als 
– Gewerkt wordt aan een krachtig voorveld, wijkteams met 

jeugdzorgprofessionals die goede zorg en ondersteuning bieden, in ketens 
kunnen werken; 

– Toegang, diagnostiek en consultatie aan de voorkant zo wordt georganiseerd, 
dat chroniciteit en complexiteit goed wordt onderkend 

– Bovenregionale zorgaanbieders zich meer lokaal en regionaal gaan organiseren 
en daarnaast hun zorg meer integraal dan sectoraal organiseren 

• Ga hiervoor op regionaal niveau met elkaar in gesprek: gemeenten en 
zorgaanbieders  

• Partijen werken ook samen om binnen het budget te blijven, soms ook 
saneren! 

 
 

 





Stelling 1 

 

 

‘Eigen kracht’ betekent vooral dat burgers zelf regie hebben en 
beslissingen kunnen nemen over hun eigen leven en over de 
professionele hulpverlening die ze willen hebben. Dit vraagt een 
omslag in denken en handelen, zowel bij gemeenten als 
zorgaanbieders. De meeste hebben deze omslag nog niet 
gemaakt. 

 

1. Ja 

2. Nee 

3. Weet niet 

 

 

 

 



Ochtendprogramma (1)  

10.15  -11.00 Ruimte voor jeugdhulp bezien vanuit het cliëntenperspectief 
Ina Vijzelman, Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte 

Harro Labrujere, Eigen Kracht Centrale 

Nely Sieffers, UW ouderplatform 

Tina Bakker, Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) 

Landelijk Platform GGz (LPGGz) 

 

 

 

 

 

 

 



Ochtendprogramma (2) 
 
 

11.00 – 12.00   Ruimte voor jeugdhulp  
Een gedeelde visie, resultaat van nadere kennismaking en samenwerking  
 
Jan Dirk Sprokkereef, bestuurder Samen veilig midden Nederland en Jeugdzorg Nederland 
Jan van Hoek, bestuurder Ipse De Bruggen en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
Peter Dijkshoorn, bestuurder Accare en GGZ Nederland 
Rob de Jong, bestuurder Pluryn en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra 
Victor Everhardt, wethouder Utrecht en voorzitter subcommissie Jeugd van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten  

 



Welkom Jan Dirk Sprokkereef, 
bestuurder Samen Veilig Midden Nederland, bestuurder Jeugdzorg Nederland 

 

Stelling 2 

In een verdere intensivering van de samenwerking tussen 
instellingen is veel winst te behalen, zowel in termen van 
efficiency als in termen van kwaliteit van zorg. 

 

1. Ja 

2. Nee 

3. Weet niet 

 



Welkom Jan van Hoek,  
bestuurder Ipse De Bruggen, bestuurder VGN 

 
Stelling 3 

Kwaliteit toegang: het is heel moeilijk om in één gesprek te 
kunnen bepalen hoe een gezin het beste geholpen kan 
worden. Voor een goede indicatiestelling zou je eigenlijk 
een tijdje met een gezin samen moeten werken.  

 

1. Ja 

2. Nee 

3. Weet niet 

 



Welkom Peter Dijkshoorn, 
bestuurder Accare, bestuurder GGZ Nederland 

 

 

 

Stelling 4 

Bij een generalistische aanpak, verdampt specialistische kennis. 

 

1. Ja 

2. Nee 

3. Weet niet 

 



Welkom Rob de Jong,  
bestuurder Pluryn, bestuurder Ver. Orthopedagogische Behandelcentra 

 
 

Stelling 5 

De versnippering naar 393 gemeenten staat echte vernieuwing 
en integraal werken in de weg.  

 

1. Ja 

2. Nee 

3. Weet niet 

 



Welkom Victor Everhardt 
wethouder Utrecht, voorzitter subcommissie Jeugd VNG 

 

 

Stelling 6  

De lokale democratie is stevig genoeg om overal de kwaliteit en 
de beschikbaarheid van de jeugdhulp te borgen. 

 

1. Ja 

2. Nee 

3. Weet niet 



Stelling 7 

 

Extra bureaucratie is slechts een aanloopprobleem van de 
decentralisaties, op korte termijn zijn we hier aan gewend en 
ontstaat weer ruimte voor nieuwe zaken. 

 

1. Ja 

2. Nee 

3. Weet niet 

 

 

 

 



Stelling 8 

 

Zorgaanbieders zijn, mede door de bezuinigingen, veel bezig 
met hun organisatiebelang en hun marktaandeel. Dit staat de 
zorgvernieuwing en noodzakelijke samenwerking vaak  in de 
weg. 

 

1. Ja 

2. Nee 

3. Weet niet 

 



Stelling 9 

 

De huidige afbouw van 24-uursvoorzieningen en 
specialistische vormen van hulp is onverantwoord. Grote 
groepen cliënten kunnen niet adequaat geholpen worden 
met alternatieve, goedkopere vormen van hulp. 

 

1. Ja 

2. Nee 

3. Weet niet 

 



 

Middagprogramma (1) 
13.00 – 13.50  Eerste ronde - thema ‘Sterke voorkant’ 

 
1. Integrale vroeghulp: integraal samenwerken bij jonge puzzelkinderen  

Anja van Vliet, Anneriet van Haaren en Susan Osterop  (zaal Henrick) 

 

2.   Samenwerking Centrum voor jeugd en gezin (CJG), huisarts en tweedelijns jeugdhulp in De Bilt  

Martruy Dekker, Hanneke Hoenderdaal en Rianne Kuiper  (zaal Leicester) 

 

3. School als werkplaats  

Johannes Dijkstra en Liesbeth Buijs  (zaal Genie) 

 

4.   Jullie Ingebrachte Mentor (JIM): nieuwe besluitvorming 

Henri Gritter, Levi van Dam en Maartje Brok   (zaal Franciscus) 

  

5. Eigen regie en zelfredzaamheid met Quli  

Henske Schipdam en Kristof Matheusen  (zaal Mathilde) 

 

 



Middagprogramma (2) 
13.50 – 14.40  Tweede ronde – thema ‘ Horizontaal en verticaal integraal’ 

 
1. Jes! – Jeugd Express Samen 

Eelco Vollema en Nicole van de Heuvel   (zaal Leicester) 

 

2.   Amsterdams stedelijk FACT-team jeugd 

Elfi Rookhuizen en Annelies Geschiere  (zaal Mathilde) 

 

3.   KATO – Kinderen Aandacht Toekomst en Ontwikkeling 

Niels van Rheenen en Wiep Staal  (zaal Genie) 

 

4.   Samenwerken aan versterking (forensiche) pleegzorg 

Ellen Schultze en Judith Witte  (zaal Franciscus) 

 

5.  Schoolverzuim, van gezamenlijk belang naar samenhang  

Anne-Freda Brouwer, Carolijn Schuiling, Irene Hegeman en Sanne Dierick 

(zaal Henrick) 

 



Middagprogramma (3) 
15.00 – 15.45  Derde ronde – thema ‘complex en bovenregionaal’ 

 
1. Hulp en veiligheid onder een dak, het multidisciplinair centrum kindermishandeling 

Janet van Bavel en Merijn Snoek   (zaal Henrick) 

 

2. De Zorgtafel 

Jean Custers, Kim Houtstra, en Tom Jordan   (zaal Franciscus) 

 

3. Kansen voor jeugdzorg en ggz: behandelgroep voor jongeren met autisme  en ernstige gedragsproblematiek 

Emma van Daalen en Marlous Sloven   (zaal Leicester ) 

 

4. Eerder thuis met Thuisbest: een oplossing voor high-risk jongeren die tijdelijk uit huis geplaatst worden 

Henk van den Bemd, Marieke Kavelaars en Renée Dekker  (zaal Genie) 

 

5. Spoed4jeugd 

Annette Geurden, Erwin Beerts en Jenny Klijnsma  (zaal Mathilde) 

 



Middagprogramma (4) 

15.45 Plenaire afsluiting met  

  

  geleerde lessen en  

  opgaven voor de toekomst 

 

  cabaretier Joop Vos! 


