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Brainstormtafel 3- Jongeren met zware/ complexe problematiek 
- Doel: het ontwikkelen van een integraal ondersteuningsaanbod voor de doelgroep, 
waarbij een combinatie tussen intra- en extramurale zorg van belang is. 
- Casus ‘Bram’, woonachtig in residentiele instelling, autisme, Lvb, toename woede-
uitbarstingen, GGZ- problematiek, suïcidaal. 
- Aan de hand van de onderstaande vragen in Mentimeter is de brainstormsessie 
vormgegeven. Naast deze notulen zijn de resultaten in Mentimeter een weergave 
van de brainstormsessie. 

 

1) Waarom zou een aangepast ondersteuningsaanbod voor Bram belangrijk zijn? 

• Belangrijk wordt het behouden van de eigen woonplek geacht. Van plek naar 
plek verhuizen moet voorkomen worden. 

• Ondersteuning opplussen noodzakelijk, hulp naar binnenhalen. 
• Nog niet duidelijk wat er precies met Bram speelt, Bram moet op nr.1 staan. 

Waar komt zijn gedrag vandaan? Heeft hij überhaupt ergens last van of heeft de 
instelling last van hem? Wat heeft hij nodig? Wat wil hij zelf? Waar ziet hij zichzelf 
wonen? Waar heeft hij zelf last van? Hoe gedraagt hij zich op school? Wat wil hij 
aan ondersteuning? Wat denken zijn ouders? Hoe ziet zijn eigen netwerk eruit? 
Wat is de vraag achter de vraag? Wat betekent zijn gedrag voor de veiligheid? 

• Valkuil dat hulpverleners zelf de bovenstaande vraag invullen; in de hulp-modus 
schieten. 

• Niet denken in onmogelijkheden maar naar de mogelijkheden kijken. 
• Verhuizingen hebben een grote impact, vooral op kwetsbare personen. Hoe 

kan je van de niet-passende plek de passende plek maken? 
 

2) Tegen welke problemen loopt Bram nu concreet aan? 

• Organisatie bij wie Bram verblijft kan niet omgaan met problemen van Bram. 
Zorg die hij nodig heeft kan niet worden geboden, mismatch - care. 

• Niet duidelijk in de casus wat de overhand heeft, er spelen te veel verschillende 
dingen. 

• Probleem is de organisatie van zorg, het zijn niet de problemen van Bram. Dus de 
organisatie hulp of ondersteuning bieden. 

• Waar komt het gedrag vandaan, reden waarom en wat is het verleden, waar 
komt Bram vandaan? 

• Zoeken naar geschikte plekken gebeurt helaas veel, casus Bram staat uiteraard 
niet op zichzelf. Het is een sector breed probleem. Krachten moeten gebundeld 
worden. Om zo te zorgen dat ieder kind er toe doet. Kind centraal. Met alle 
partijen in het zorgveld moet dit op te lossen zijn, in gezamenlijkheid. 
Verantwoordelijkheid van alle partijen. 

• Diagnose en matchingproces moet zorgvuldig gebeuren om herplaatsing te 
voorkomen. Echter, jeugdbeschermers hebben kort de tijd, alles heeft 
urgentie en er zijn te weinig plekken. Het vinden van een plek is al lastig, 
laat staan dat het goed matcht… 

• Er wordt te weinig ingespeeld op verwachtte problematiek, waardoor we altijd 
achterlopen. 

 
 
 



 

 
 
 
 

• Huidige vorm van bekostigen is niet optimaal. Er zitten perverse prikkels in 
het systeem (p*q)…ten koste van het belang van cliënten.  

• Noodzakelijk dat de diagnose goed gesteld wordt. Er moet voorkomen 
worden dat kinderen van plek naar plek gaan, van hulpverlener naar 
hulpverlener. Vraagt veel inzet ‘aan de voorkant’. Juist bij een eerste 
plaatsing is dit van cruciaal belang en daar kan nog veel verbeterd worden. 
Als de plek juist is, is het extra belangrijk dat de jeugdige daar kan blijven en 
hulp dus naar binnen kan worden gehaald. 

• In Nederland zijn er erg veel verschillende manieren van contracteren. 
Contracten kunnen veelal niet gestapeld worden. Dit betekent dat 
gezinshuizen/pleegouders/residentiele instellingen, indien er aanvullende hulp 
voor een client nodig is, dit niet kunnen krijgen. Of dat het erg lastig is om dit 
contractueel ordelijk te regelen. Het zelfstandig oppakken door de aanbieder zorgt 
voor verlies (niet-declarabel), bereidheid neemt daarmee af. Ook al is er in dit 
soort instellingen veel expertise en is het relatief dure zorg, ze hebben niet álle 
expertise. Vergelijk het met een verpleegafdeling voor dementerende ouderen. 
Daar zal soms ook een cardioloog betrokken moeten worden als er iets met het 
hart is, dat zit simpelweg niet in het reguliere zorgpakket van de instelling, maar 
kan wel hard nodig zijn. 

• De hoop dat steeds meer gemeenten open staan om contractueel zorg te 
stapelen met goede afspraken. Wellicht biedt dit een stukje van de oplossing. 

• Noodzaak om expertise van buiten naar binnen te halen: aansluiting 
intramuraal en ambulante zorg. 

• Contracten zijn soms beperkt. Belangrijk dat partners, wijkteam 
medewerkers, voogden, gemeenten, ect. het dialoog over kind kunnen 
voeren, waar kind altijd centraal staat. 

• Samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk. Samenwerken en de ruimte creëren 
dat we niet belemmerd worden door papieren, beschikkingen, financiën. De juiste 
expertise bij het kind zoeken/realiseren. 

 
 

3) Waar zal Bram heel erg blij van worden als het aanbod anders wordt 
georganiseerd? 

• Hier ligt de vraag onder: Waarom ontstaan zulke situaties? 
• Het kan zijn dat sommige aanbieders ‘last hebben van ‘handelingsverlegenheid. 

Gebrek aan inzicht in welke mogelijkheden er zijn, extra hulpverlening, ambulant 
bijv. Overzicht ontbreekt om te komen tot een integrale aanpak. 

• In andere regio’s wordt er aan een ‘doorbreek-tafel’ casuïstiek besproken en in 
gezamenlijkheid oplossingen gevonden voor kinderen. Regio rivierenland is 
gestart met regio expertise team, met dezelfde doeleinde als een doorbreektafel. 

• We weten dit goed met elkaar. We willen het samen doen, we willen elkaar 
vinden. Maar in de praktijk gebeurt het niet. 

• Vreselijke situaties voorgevallen waar het gruwelijk mis ging. Jeugdbeschermers 
hebben het gevoel dat je er alleen voor staat als het mis gaat. Daarom overal 
grip op willen hebben. 
Want stel je voor… Bang om afgerekend te worden. Dus eerder geneigd om 
risicomijdend te werken, met contra-indicaties etc., dan dat men het durft vast te 
grijpen en met het kind aan de slag te gaan. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

• Noodzaak in de nieuwe aanbestedingsronde is dat er vertrouwen is in elkaar. En 
dat iedereen het beste voor heeft voor de cliënten. 

• Het kán misgaan, dat ook incalculeren. Maar vervolgens ook elkaar weten te 
vinden als het misgaat. Alles in het belang van de jongeren. 

• Door gemeentelijke inkadering hebben zorgaanbieders hebben het gevoel dat 
extra dingen verliezen. Minder geneigd om out of the box te denken. Daarnaast 
ook geen budgetten daarvoor. 

• Gelderse verbeteragenda jeugd 

• Vooral jongeren met forse dossiers zijn moeilijk te plaatsen. Sommige regio’s/ 
gemeenten kennen een ‘zorgmakelaar’ of ‘zorgaccounthouder’ . Om matches te 
maken. 

• Sommige dossiers zijn bewust niet helemaal op orde, omdat anders het kind 
niet geplaatst kan worden. Fataal voor zorgverlening kind. 

 

4) Wat zou er kunnen veranderen op het gebied van Aanbiedersmarkt - Financiën 
– Zorglogistiek 

• Veel cliënten zijn hulpverlenings- moe, ze zien veel verschillende 
behandelaren. Dat moet anders. 

• Van belang voor het kind is om dichtbij de setting te blijven. Meer financiële 
mogelijkheden voor maatwerk dichtbij client zelf. Ipv veel aparte 
verantwoordelijkheden. 

• P*Q systeem voor deze complexe vorm van organisatie is ingewikkeld. 
Resultaten niet toe te schrijven aan één aanpak, veel integraliteit. P*Q biedt dat 
niet. 

• Vrij besteedbaar aanbod kan een oplossingsrichting zijn. Dan kan er extra 
ondersteuning 
‘ingevlogen’ worden bij gezinshuizen, pleeggezin, residentiele inrichtingen. 

• Producten uit catalogus sluiten niet aan vanwege de complexiteit. Een vrije ruimte 
is nodig. 

• Bij gezinshuizen niet altijd mogelijk om 1 op 1 aan de slag gaan, om te 
voorkomen dat ze eruit gaan. Wel noodzakelijk soms om de weg te plaveien 
naar andere hulpverlening of jongere rijp te maken voor JGGZ. 

• Samenhangend aanbod noodzakelijk. 
• Door P*Q financiering is er geen ruimte voor innovatie, creativiteit. Het ‘verder 

kijken’ is dan 
erg beperkt, want als aanbieder kan je het niet declareren. 

• Uurtje factuurtje is achterhaald. Er is meer ruimte nodig. Binnen hulpverlening 
zijn we te veel gericht op resultaat, waardoor andere dingen uit het zicht raken 
(geluk/ verbinding). 

• Discussie regionaal vs. bovenregionaal. Als het niet lukt om client in de regio te 
plaatsen, kijk naar Arnhem of Nijmegen. Grote partijen, voldoende forensisch 
aanbod. 

• Tegelijkertijd word geconstateerd dat er in de regio voldoende plekken zijn en 
dat we ‘het kunnen’ met elkaar. Het is in het voordeel van het kind is als hij/zij 
dichtbij geplaatst kan worden. 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
• Resultaat bekostiging of lump sump financiering kan oplossingen bieden. Eén 

aanbieder haalt BVP: best value procuement aan (red. Best Value 
Procurement(BVP) of Prestatie-inkoop is een inkoopmethodiek waarbij de 
inschrijvingen worden gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde 
moet worden verkregen voor de laagste prijs.) 

• Verbinding ook met voorliggende voorzieningen, ergens logeren, 
sportactiviteiten bijvoorbeeld. Niet alleen naar zorgverlening. Kijk ook naar 
andere kanten die kan bijdragen aan welzijn en welbevinden van client. 

• Een vorm van aanbesteding, waarin we ook alle ideeën en plannen kunnen 
borgen. Dagelijkse zaken snel terug naar orde van de dag. Toch vele 
eilandjes, weinig kennis over elkaars aanbod. 

• Noodzaak om de aanbiedersmarkt triggeren, uitnodigen en stimuleren om het 
met elkaar vragen in de sector op te pakken. 

• Volgens één aanbieder is de financieringsvorm veranderen niet een goede 
prikkel. Constant te wijzigen om te prikkelen om bepaalde casuïstiek op te 
pakken. Niet afhankelijk van financieringsvorm. Verkeerd uitgangspunt, het gaat 
om kinderen. 

• Heel veel aanbieders en geen dekkend zorg voor complexe zaken. Dit 
moet niet bovenregionaal opgepakt worden, maar juist met zn alle in 
de regio. 

• Eigenaarschap tonen met alle aanbieders. 
• Nadeel vanLump sum, financiering is dat het afgerekend wordt op bepaalde 

prestaties. Terwijl in de zorg het niet alle prestaties meetbaar zijn. Het kan 
bijvoorbeeld van grote waarde zijn om voor meerdere jaren betrokken te zijn, 
geen wisselingen. Terwijl dat geen prestatie is dat meetbaar is. 

• Een aanbieder is geen voorstander van taakgerichte financiering. Daarvoor zijn de 
situaties te complex. Er kan niet gewerkt worden met met gemiddelden en 
bandbreedtes. Vaak vallen die bovendien aan de lage kant uit (financieel). Een 
risico is ook dat je clienten ‘door je strot’ krijgt. Plaatsing terwijl dit niet de beste 
optie voor het kind is. De verplichting om client op te nemen is geen goede 
ontwikkeling. 


	Brainstormtafel 3- Jongeren met zware/ complexe problematiek
	1) Waarom zou een aangepast ondersteuningsaanbod voor Bram belangrijk zijn?
	2) Tegen welke problemen loopt Bram nu concreet aan?
	3) Waar zal Bram heel erg blij van worden als het aanbod anders wordt georganiseerd?
	4) Wat zou er kunnen veranderen op het gebied van Aanbiedersmarkt - Financiën – Zorglogistiek

