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Vanuit de Viersprong optiek is de gemeentelijke toegang de casus regisseur. Deze professional kent het
gezin, de bredere context en heeft zicht op de ondersteuningsvormen vanuit het lokale veld en de
gecontracteerde specialistische zorg.  De casus regisseur conceptualiseert wat er op de korte,
middellange en de lange termijn moet worden aangepakt / veranderd/behandeld. Vanuit deze 3
perspectieven kan de regisseur een soort matched care plan gaan maken. Uiteraard is het hier wenselijk 
om met beoogde aanbieder ( of de door ouders / jeugdige preferred  aanbieder) af te stemmen, zijn het 
er meerdere dan plan een casus overleg. Vanuit Viersprong perspectief doen we dit met belangrijke 
stakeholders ( ouders, netwerk, school).  Ouders, jeugdige en regisseur komen met de aanbieder(s) tot 
een matched care aanpak. Ook mached in tijd/ volgordelijkheid.
We weten dat meerdere kapiteins op een schip niet werkzaam is. Dus aanbieders spreken met elkaar af 
wie de behandelregie neemt; wie doet wat, wanneer en met welk beoogd resultaat en organiseert 
evaluaties. In de evaluatie leggen we verantwoordelijkheid af naar de regisseur uiteraard ook aan 
ouders en jeugdige
We stellen bij en koersen verder tot we met een  "good enough "de casus weer kunnen afschalen.
Dan is er natuurlijk de BIG, SKJ en de WGBO enz. Iedere beroepssoort heeft haar eigen kwaliteits 
systemen en spelregels . Deze hebben betrekking op de professional die onder deze gesternte werken. 
Al deze kwaliteitssystemen en keurmerken hebben maar eén doel. borgen van kwaliteit en 
aansprakelijkheid voor het eigen professionele handelen. Dit zullen alle aanbieders steunen en hoeft 
dan ook niet tot problemen te leiden. Ze bijten elkaar ook niet. Het wordt lastig op het moment dat er 
partijen in een casus actief zijn die niet gehouden zijn aan kwaliteitskaders en toch gecontracteerd zijn. 
Kijkend naar de West-Brabant-West situatie zien we dit wringen, ook in Hart van Brabant.
Misschien gaat een vuistregel werken als; in een casus waar meerdere aanbieders aktief zijn,waar het 
doel is komen tot verandering ( = behandelen / ontwikkelen) kan dit alleen een combinatie zijn van 
aanbieders die gehouden zijn aan kwaliteitskaders / keurmerken.  Een andere vuistregel; alle door 
Rivierenland gecontracteerde aanbieders voldoen aan de BIG, SKJ keurmerken en worden hierin door 
het contractmanagement op gecontroleerd en getoetst.
Veel succes met jullie discussie
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