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Hulp voor jongeren met meer dan één 

ondersteuningsbehoefte 

Naar aanleiding van de casus van Cas verdiepen we ons in het probleem waar Cas en 

zijn gezin tegen aan lopen op het moment dat er sprake is van meerdere 

ondersteuningsbehoeftes. Vervolgens gaan de deelnemers op zoek naar 

oplossingsrichtingen die verwerkt zouden kunnen worden in een pilot. 

In de mentimeter bijlage staat alle input die deelnemers gaven. Hieronder een 

aanvullend verslag. 

Probleem verder uitgewerkt 

Het eerste probleem dat breed herkend en gedeeld wordt, is gebrek aan samenwerking 

en gebrek aan regie. Cas en zijn gezin hebben daar last van omdat behandelingen niet 

op elkaar afgestemd zijn, hij vaak opnieuw zijn verhaal moet doen en er kans is op 

overbelasting. 

In het gesprek worden verschillende belemmerende oorzaken voor dit probleem 

genoemd: 

• Casusregie en samenwerking zit niet goed verwerkt in de bekostiging 

• Zorgaanbieders hebben er geen tijd voor 

• Zorgaanbieders kennen elkaar niet en zijn niet op de hoogte van elkaars rol 

rondom een casus 

• Er is geen duidelijke regisseur aangewezen in een casus. Dit laatste speelt vooral 

als de verwijzing via de huisarts gaat. 

Er werden ook voorbeelden gegeven war dit wel goed liep en van grote meerwaarde was. 

Een ander veelgenoemd probleem zijn de wachtlijsten waar Cas en zijn gezin 

tegenaanlopen 

Wat zou er kunnen veranderen op het gebied van Arbeidsmarkt, 

Financiën en Zorgaanbod? 

In dit traject en in de pilots draaien we vooral aan bovenstaande drie knoppen. In deze 

sessie kwamen verschillende mogelijke vormen naar boven, waarbij opgemerkt werd dat 

aan elke vorm voor-en nadelen zaten. Goed om die op een rijtje te zetten voor de hele 

keten, dus niet alleen voor de gemeente. Besproken vormen zijn: 

• Arrangementen 

• Hoofd- en onderaannemer schap (waar een deel van de administratiedruk wel 

wordt verschoven van gemeente naar zorgaanbieders, dus verleg je dan niet 

het probleem) 

• Apart product voor regievoering 

• Casusregie beleggen bij gemeente of andere partij 

Overige opmerkingen: 

• Goed om onderwijs te betrekken bij de integrale aanpak, wordt ook meegenomen 

in het transformatiefonds. 

• Kijk naar andere regio’s en vormen die zij hebben ingevoerd en hun evaluatie 

daarvan, bijvoorbeeld Zuid-Holland zuid. 



                  Pilot 7 december 
Dialoogtafel 2   

 

 

 

 

 

Brainstorm met oplossingen en pilots 

In de mentimeter staan veel ideeën. Daarop aanvullend nog het volgende: 

• Goed om de financiële schotten tussen onderwijs en zorg proberen weg te nemen. 

Er is een onderwijspilot in Neder-Betuwe, goed om oog voor te houden bij deze 

pilots. Ook Saskia zit bij een pilot die school en zorg verbindt, geldt hetzelfde 

voor. 

Mogelijke pilots: 

• De rol van het wijkteam als regisseur verder ontwikkelen, zowel casusregie als 

procesregie. 

• Een pilot die speciaal gericht is op de regie en samenwerking wanneer de huisarts 

de verwijzer is. 

• Extra financiële ruimte bieden voor samenwerking/regie, daar een product voor 

maken. 

• Elkaar leren kennen en makkelijk samenwerken, daar werkwijze voor 

onderzoeken en testen. 

• Clusteropvang door een treintje van een paar aanbieders die samenwerken, zij 

doen samen triage en maken een gezamenlijk plan. Daaromheen cirkelen nog 

specialisten. Voorbeeld: gemeente Rheden en Het Jonge Kind van Regio 

Rivierenland. 

• Pilot oppakken met een aantal scholen voor de ontschotting 

• Pilot voor psycho-educatie bij ouders als preventie, helpt om wachtlijsten weg te 

werken (de leeftijdsgroep van 9-jarigen wordt hier speciaal genoemd) 

• Veel voorkomende casussen opzoeken en vanuit ene thematische aanpak van 

zorg clusters maken, hechtingsproblematiek kan daarbij een insteek zijn, of de 

combi scheiding en OTS. 

• Een pilot voor betere overbruggingszorg 


