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Onderwerp gesprekstafel 2: Verblijf met behandeling 

 
Gespreksleider: 
Roelof Jan  
Notulist: 
Jacqueline 

 
 
Hoofdvraag: Wat is voor jullie goede zorg op maat? 
Trefwoorden: ketensamenwerking, partnerschap, preventie, inzet 
deskundigheid bij de jongere, flexibele doch heldere productomschrijving 

 
Uitgangspunt gesprek: Wat zijn kansen, wat zijn belemmeringen? 

 
Samenvatting gesprekstafel 
De gesprekspartners werken veelal bovenregionaal. 
Belangrijk in de hulpverlening is de focus voor plan voor de jeugdige. Hierin 
aandacht voor de rol van de zorgaanbieder in de keten. 
De club aan deze gesprekstafel is klein en de mogelijkheden tot samenwerken in 
de keten wordt als kans aangemerkt temeer omdat het met name 
gespecialiseerde zorgaanbieders zijn die met elkaar een grote dekking hebben in 
het zorgaanbod. Wel op basis van een duidelijk plan. En zoveel mogelijk gelijk 
aan werkwijzen/regels etc. als in omliggende jeugdhulpregio’s. 
Bundelen van de kennis en deskundigheid en niet beperken tot maar 1 á 2 
aanbieders. Dit kan ook de mogelijkheden tot op- of afschalen beperken en 
aanbod van kwalitatieve jeugdzorg verlagen. 
Kwaliteit kan verbetert worden door gebruik te maken van elkaars 
deskundigheid en aanbod. Ervaring is dat daarmee ook overbrugginszorg minder 
vaak nodig is en jeugdigen minder van het ene naar het andere bed hoppen. 
Deze is nu voldoende aanwezig. 
Daar waar de één een bed heeft, heeft de ander mogelijk de geschikte 
begeleiding/ behandeling. 

 
Enkele reageren dat (veel) niet gebruikte bedden/ producten zoals de GGZ A 
t/m E bedden samengevoegd zouden kunnen worden en behandeling kan ook 
losgekoppeld worden en afhankelijk waar en wanneer nodig inzetten (op maat). 
Samenwerking in de afbouw van behandeling met verblijf naar meer 
ambulantisering kan beter door samenwerking met elkaar, maar ook met 
gemeente en overige regiopartners. Ambulante aanbod blijft achterwege, terwijl 
dit wel noodzakelijk is. Moeten ook kleine specialistische ambulante aanbieders 
kunnen inzetten. 
BV tijdens behandeling al kijken naar passend vervolg (toekomstplan jongeren). 
Voorkeur vooral aan de voorkant te werken. Jongere vooral thuis, of op de 
plek te laten waar deze zijn traject doorloopt en de deskundigheid daar naartoe 
brengen. Normalisatie wordt genoemd. 
Door aan de voorkant te werken kan het een positieve invloed hebben 
op de wachtlijsten, doorstroom van de jongeren. 
 
 
VB Jongeren die in gezinshuis zitten en niet door kunnen stromen wordt steeds 
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moeilijker om ze nog uit te plaatsen. 
Deze mogelijkheid bieden de huidige producten onvoldoende. 

 
Omdat deze partners veelal bovenregionaal werken geven zij aan ‘last’ te 
hebben van de diversiteit van de verschillende gemeenten/ regio’s en veel 
administratielast met zich meebrengt. Verzoek is daarom waar mogelijk de 
productcodes aan te laten sluiten bij die van de omliggende regio’s. 
Huidige flexibiliteit met betrekking tot de inzet van de verblijfsproducten in 
deze regio wordt als prettig ervaren. 

 
Wat betreft productomschrijvingen is er unaniem de voorkeur om de 
flexibiliteit te houden en de productomschrijving niet te nauw te maken. Heb 
vertrouwen in de deskundigheid van de zorgaanbieder! 
Op de vraag hoe men aankijkt tegen het loskoppelen van behandeling met 
verblijf reageert men als volgt; 
Het is lastig als je op een ander segment ook in moet schrijven. Brengt altijd 
extra administratie met zich mee, maar als die keuze wordt gemaakt is het niet 
zo’n groot probleem. Hoe het nu is geregeld mag behouden blijven. 
Des te meer voorwaarden = des te meer barrières= minder mogelijkheden voor 
zorg op maat = veel administratie. Gevolg dat partners in gaan schrijven op 
duurdere producten zodat partners toch de zorg kunnen bieden die noodzakelijk 
is. 

 
Wel is men ervoor dat er duidelijk omschreven wordt wat er in het product 
zit zodat er geen discussies met de gemeenten ontstaan. Administratie 
loskoppelen. 
Sommige ervaren dat gemeenten wel eens op de stoel van de deskundigen gaan 
zitten. Ze vraag ook veel onderbouwing in wat zij doen om de zorg te toetsen. 
Dit is geen wenselijk ontwikkeling. Dit komt echter steeds vaker voor en 
gemeenten worden gevraagd hier meer uniformiteit in aan te brengen en meer 
eenduidig te handelen als waar mogelijk als één entiteit. 

 
Hoe kijkt men aan tegen crisisbedden? 
Dit onderwerp hebben we weinig tijd meer voor gehad. 
Doel is om crisis voor te blijven. Voorkeur om afspraken voor 
crisisbedden te maken met de organisaties die dat ook specifiek bieden. 

 
Voorbeeldgemeenten: 
Tip: Laat je niet verleiden door succes van andere gemeenten. Regio’s/ 
gemeenten zijn niet te vergelijken en hebben hun eigen identieke kenmerken. 
Werken met consortia heeft voor- en nadelen, laat je daarvan goed op de hoogte 
brengen voordat ge een keuze maakt (i-sociaaldomein). De voorkeur gaat uit 
naar ketensamenwerking met eigen administratie. Er zouden maar weinig grote 
aanbieders open staan voor een consortium vanwege de administratieve 
rompslomp. 
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Aanbieders aan tafel zijn gemotiveerd om dat samen met de gemeenten op te 
pakken en bieden aan op korte termijn hier met elkaar over door te praten. 

 
KANS

EN 
BELEMMERIN

GEN 
Trends en algemeen beeld is 

duidelijk 
Specifiek wat wenselijk is in de 

regio 
Niet altijd duidelijk welke rol in 

de keten 
Toekomstplan jeugdige met 

partnerschap, faciliteren door 
gemeente 

op-afschaal mogelijkheden 
meenemen 

Te weinig op- en 
afschaalmogelijkheden 

Kleine groep biedt 
mogelijkheden voor 
ketensamenwerking 

Kleine groep aanbieders in dit 
segment, kleine maar diverse regio in 

een groot gebied= verlies 
van deskundigheid 

Ruime/ flexibele omschrijvingen 
van de 

producten 

Te veel voorwaarden/ criteria 

 administratie 
 

Gebruik elkaars deskundigheid 
en zorg dat er 

kennis is over aanbieders bij de 
gemeente 

Met 1 of 2 aanbieders beperk je 
de 

deskundigheid 

Samenvoegen van bedden Wantrouwen, gemeente die op 
stoel van 

deskundigen gaat zitten 
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