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NB 1 - Spreektaal en schrijftaal is niet hetzelfde. Non-verbaal en/of met intonatie kan een spreker het gesproken 
woord ‘verrijken’. In een woordelijk verslag kan dit soms met een accent worden ‘vertaald’; incidenteel wordt door de 
notulist tekst toegevoegd met het oog op leesbaarheid / begrijpelijkheid. Een eventuele toevoeging wordt tussen 
[vierkante haken] geplaatst. 
  
NB 2 – De dagvoorzitters hebben ervoor gekozen om geen plenaire voorstelronde te doen. Hierdoor was het voor de 
notuliste lastiger om de namen van de aanwezigen te verzamelen.  Niet in alle gevallen bleek dit mogelijk. Incidenteel 
ontbreekt als gevolg van een en ander de naam van een spreker. Wij vragen begrip hiervoor. Wanneer twijfel bestaat 
of de juiste naam aan een uitspraak is gekoppeld, is de naamsvermelding rood gemarkeerd. 
 
NB 3 – Wanneer iets niet goed verstaanbaar is, is de tekst rood gemarkeerd en is hierbij de exacte audiopositie 
vermeld. Desgewenst kan op dit punt de audioregistratie nageluisterd worden. Mocht iemand de eigen uitspraak 
herkennen en kunnen aanvullen, dan graag (met paginanummer) doorgeven aan … (mailadres …) – De tekst op de 
website kan dan worden aangepast. 

 
 
 

VERSLAG 
 

1 Opening en toelichting programma 
 

De gespreksleider, Marianne Van den Anker, stelt zich voor. Er wordt gestart met een korte voor-
stelronde. 
De gespreksleider schetst de beoogde opzet van de bijeenkomst. 
 

2 Inhoudelijke achtergronden 
  

Marianne van den Anker geeft aan de hand van een PowerPoint-presentatie een schets van de 
inhoudelijke achtergronden voor het gesprek van heden. De presentatie is in bijlage bij het verslag 
gevoegd. 
 
De actuele ontwikkelingen - zoals de generieke module acute psychiatrie, Personen Verward Ge-
drag, Wet Zorg en Dwang - worden via de presentatie geschetst. Feit is, dat deze wet- en regel-
geving over en weer op elkaar ingrijpt. De gespreksleider toetst of in dit overzicht voor de aanwe-
zigen zaken zijn vermeld die vragen oproepen. Dit blijkt niet het geval.  
 
De doelgroepen voor spoedzorg worden geïnventariseerd. Vastgesteld wordt dat in feite iedere 
inwoner - ongeacht leeftijd en positie – jeugd, jongvolwassenen, psychiatrisch patiënten, verstan-
delijk beperkte mensen, dementerenden, mantelzorgers et cetera – met onveiligheid en spoedzorg 
te maken kan krijgen. De gespreksleider acht het een belangrijk besef dat spoedzorg iedereen 
kan raken. 
Het kan verstandig zijn om op basis van beschikbaar cijfermateriaal, zoals GGD-data – in beeld 
te brengen waar de grootste risico’s (kunnen) zitten en welke specifieke problematiek regionaal 
wordt verwacht. 
Binnen de regio Rivierenland is sprake van een hoger dan gemiddeld percentage laaggeletterd-
heid. Dat heeft z’n doorwerking op de instrumenten die je kunt inzetten. Wat betreft potentieel 
onveilige situaties kan bijvoorbeeld ook worden gedacht aan signalen dat een meisje dreigt te 
verdwijnen. Ook dergelijke vormen van onveiligheid kunnen tijdsdruk opleggen en daarmee inzet 
van spoedzorg noodzaken. 
Duidelijk mag zijn, dat er zeer veel organisaties (ook gemeenten) betrokken zijn bij spoedzorg. 
Een crisis kan worden opgevat als “het moment om voor daarna iets goeds met elkaar te regelen”. 
Vanzelfsprekend is preventie een waardevol streven. De gezamenlijkheid vormt een belangrijk 
element in deze ambitie. Echter, wanneer zich de behoefte aan spoedzorg voordoet, moet het 
moment worden gepakt om  daarna met elkaar iets goeds te regelen. 
Regionaal bestaat binnen het Rivierengebied een redelijke bekendheid met elkaar. Er zijn proce-
dures ingericht, zoals een procedure in de vorm van een belschema bij spoedzorg, maar bij alle 
betrokken partijen bestaat het gevoel dat er nog verbetering mogelijk is. Wellicht dat de uitkomsten 
van de discussie van vandaag daar constructief aan kunnen bijdragen. De praktische aanpak van 
gesignaleerde problemen komt in de workshops aan de orde. 
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De gespreksleider geeft aan, dat de spoedzorgproblematiek vanuit verschillende invalshoeken 
kan worden bezien. Ze adviseert om hierin een keuze te maken en daarnaar te handelen. Met de 
keuze voor één lijn wordt de spoedzorg eenvoudiger en simpeler georganiseerd. 
1. Vanuit de invalshoek keten spoedzorg - De crisiszorg in het Rivierenland onderscheidt de 

nulde lijn, eerste lijn, anderhalvelijns en tweedelijns. Met name de discussie of de anderhalve 
lijn ingevoerd moet worden, kan in de denklijn worden meegenomen om dichter bij de ideale 
situatie te komen. In deze keten zitten de medebewoners uit het Rivierengebied, partijen, op-
drachtgever (financier) en politiek-verantwoordelijken. In deze benadering, rekening houdend 
met alle relevante partijen, wordt de spoedzorg centraal, in het midden gepositioneerd. 

2. Vanuit de invalshoek financiering - Organisatie vanuit de denklijn ‘Wie betaalt het eigenlijk?’ 
lijkt de meest simpele benadering. Vanuit de verschillende geldpotjes komen denkstromen op 
gang. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen jeugd (Jeugdwetgelden) en volwasse-
nen (vanuit de Zw, Wmo, WLZ of bijvoorbeeld GGZ). Feit is dat in het kader van de mobiele 
acute psychiatrie in de toekomst de zeggenschap van de gemeenten nihil wordt. De budget-
houder wordt dan de bepalende factor.  
Mevrouw Van der Voet geeft aan, dat er in het kader van de (Wmo) maatschappelijke opvang 
vaak onduidelijkheden blijken wat betreft de lokale of centrale opvang. Vaak bestaan er vraag-
tekens waar je in een bepaalde situatie terecht kunt. Desgevraagd wordt aangegeven dat voor 
de gemeente Neder-Betuwe de gemeente Nijmegen als centrumgemeente geldt. 

3. Benadering vanuit de negen bouwstenen (notitie ‘Personen met verward gedrag’) – 
Deze bouwstenen zijn zeker interessant, ook omdat hierbij al diep is ingezoomd op de aspec-
ten van verward gedrag, rekening houdend met een spoed- of crisissituatie. 

4. Positieve gezondheid – Hierbij is met name het spinnenweb van Machteld Huber een ge-
schikte mogelijkheid - gedacht vanuit het holisme - om de spoedzorg op in te richten. Er zijn 
ook ‘spinnenwebben’ ontwikkeld ten behoeve van personen met een lichte verstandelijke be-
perking. De website van Machteld Huber inzake positieve gezondheid biedt handvatten om dit 
te hanteren, zoals de evidence based aanpak.  

5. Bemoeizorg, vrijwillige zorg, gevraagde zorg - Hier wordt niet nader op ingegaan, maar in 
de ondersteunende PowerPoint presentatie wordt hier wel aandacht aan besteed. 

6. Wel of niet in zorg? / al ondersteuning? - Dit punt is gebaseerd op het regionale memo dat 
ter voorbereiding op deze bijeenkomst is opgesteld. Met een keuze voor deze blik zijn de aan-
dachtspunten relevant die in de memo zijn genoemd. Deze aandachtspunten komen in de 
werkgroepen naar voren en worden in hard copy meegegeven aan de werkgroepen, alsmede 
een handreiking van VWS. 

   
Aanvullend schetst de gespreksleider een aantal puntjes uit eigen koker, de zogenoemde Anker-
puntjes. Deze puntjes zijn mede gebaseerd op het regionale memo en de samenstelling van het 
samenwerkingsverband.  
▪ Vervoer - In de aanpak om verbetering te realiseren, moet primair worden nagedacht over 

vervoer. Mensen die zich in een spoedsituatie bevinden, zijn er niet bij gebaat om voortdurend 
getransporteerd te worden. Te veel vervoer is eerder prikkelverhogend dan prikkelverlagend. 

▪ Probeer niet alleen in termen van kostenbeheersing te denken. Welke prikkels kunnen 
eraan bijdragen om meer preventief te werken, in elkaar te verplaatsen en meer met elkaar 
mee te denken? 

▪ Contra-indicaties afwijzen! – Er zijn te veel zorginstellingen die zorgvragers afwijzen omdat 
ze niet schoon zijn, te verslaafd, te gevaarlijk, te instabiel, onvoldoende intrinsiek gemotiveerd 
et cetera. Er vallen heel veel mensen – jeugd en volwassenen – buiten de criteria c.q. de 
drempels die de zorginstellingen opwerpen. De gemeenten moeten hier zeer alert op zijn en 
de aanbieders moeten onderling elkaar aanspreken wanneer de deur voor een spoedvraag 
gesloten blijft en moeten de contra-indicaties onderling wegwerken. De gespreksleider acht 
dergelijke contra-indicaties onverantwoord. 

▪ Er zijn veel landelijke arrangementen ingekocht. Zoals bijvoorbeeld voor eerwraak, seksu-
ele uitbuiting of loverboys. Er wordt in de praktijk veel te lang gewacht voordat er gebruik 
gemaakt wordt van een landelijk arrangement. Het is bij zorginstellingen onvoldoende bekend 
dat deze zorgarrangementen inzetbaar zijn met één telefoontje. Deze arrangementen zijn 
ook prima bruikbaar binnen de spoedzorg. 

▪ Het slechtste punt van de zorgvrager op het moment van diagnosestelling wordt ver-
volgens maatgevend - Een crisissituatie (bijvoorbeeld iemand is suïcidaal) leidt ertoe dat 
iemand langs diens slechtste punt wordt beoordeeld en alles bij iemand wordt weggehaald 
terwijl betrokkene eigenlijk nog best allerlei zaken zelf kan regelen. 

▪ Meldpunten en ketens – Het wordt wel heel erg druk met alle meldpunten en ketens. Een 
deel van de wetgeving schrijft de inrichting van een specifiek meldpunt voor, terwijl je je kunt 
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afvragen of dit zo wenselijk is aangezien er langzamerhand een doolhof lijkt te ontstaan. De 
gespreksleider pleit voor een regionaal meldpunt met een integrale spoedzorgfunctie uit-
gaande van een brede triage, dat zich zowel op jeugd, als op volwassenen richt. Dit kan 
betekenen dat je de intramurale capaciteit beter kunt benutten. De gespreksleider vraagt 
deze suggestie in de navolgende bespreking mee te nemen als een startpunt voor verbete-
ring van de spoedzorg in het Rivierenland.  

▪ Producten – Kijkend naar de spoedzorg is er een scala aan producten beschikbaar. Er lijkt 
echter een aantal producten te ontbreken die in de praktijk een betekenisvolle rol zouden 
kunnen vervullen. De gespreksleider wijst specifiek op de ‘dronkemansbedden / roesbedden 
/ uitslaapbedden’. Een goede beoordeling en adequate aanpak is pas mogelijk wanneer ie-
mand zijn roes heeft kunnen uitslapen.  
Ook bestaat behoefte aan een nuttige opvangplek voor jongeren waar iemand even kan bij-
komen. In het kader van preventie kan dit heel zinnig zijn. 

▪ Thuis is in principe de beste plek – Diagnostisering en behandeling kan in principe het 
beste thuis plaatsvinden, uitzonderingen daargelaten. Vanuit dit uitgangspunt moet je probe-
ren producten in te kopen en te organiseren. 

▪ Beschermd wonen is voor veel mensen een ontzettend goede optie en verdient uitgebouwd 
te worden. Hier moet je dus ook gericht producten op willen inkopen, zoals bijvoorbeeld een 
stukje schuldhulpverlening.  

▪ Empathie voor de inkopers – In deze keten van inkopers en aanbieders moet empathie zijn 
voor bestuurlijke vragen. Een portefeuillehouder moet wel bestuurlijk verantwoording kunnen 
afleggen over hetgeen aan “hun inwoners” wordt geboden en de hiermee samenhangende 
kosten ten laste van de gemeente moeten - ook in vergelijking met andere marktpartijen - 
kunnen worden verklaard en verantwoord. Vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheids-
gevoel vragen gemeenten dus soms wel erg veel. Probeer elkaar als inkoper en aanbieder 
in redelijkheid te vinden, wat betreft omvang en niveau van informatieverstrekking.  

▪ Analyse achteraf om van te leren - Verstandig kan zijn om crisiscases achter nog eens 
goed te analyseren, in beeld te brengen vanuit welke actoren bemoeienis is geweest, om uit 
deze analyse vervolgens lering te trekken en verbeteringen te implementeren.  

  
3 Korte uitleg werkgroepen 
  

De gespreksleider geeft een korte uitleg ten behoeve van de aansluitende werkgroepen, gesplitst 
in Wmo Jeugd en Wmo Volwassenen.  
Groep Jeugd (Matthijs van Doorn) Schutterszaal 
Groep Volwassenen (Ronald Kool) Burgemeesterszaal 
 
In de voorbereiding op deze overlegtafel is de wens uitgesproken om in te zoomen op de huidige 
spoedzorg, maar ook te denken in ideaalbeelden.  
De werkgroepen richten zich op een drietal vragen, zijnde: 
1) Hoe is het nu geregeld?  
2) Hoe zouden we de spoedzorg idealiter geregeld willen hebben?  
3) Welke praktische stappen kunnen er worden gezet? 
 
In de spoedzorg is een wereld te winnen waar het gaat over de onderlinge samenwerking tussen 
aanbieders. 
De verslaglegging tijdens de deelsessies gebeurt vanuit de ambtelijk aanwezigen.  
De terugkoppeling vanuit de werkgroepen staat gepland onder punt 4. 

  
4 Plenair deel; terugkoppeling uit werkgroepen 
  

De plenaire terugkoppeling is woordelijk uitgewerkt.  
 
De gespreksleider: We gaan beginnen. Heel veel dank voor jullie inbreng. Ik denk dat het uiteraard 
goed is om vast te stellen, dat je elkaar aan dit soort overlegtafels spreekt. Een uiteindelijk heel 
suf onderdeel van de contractafspraak met elkaar: “We gaan zakendoen met elkaar en daarom 
komen we eens in de zoveel tijd aan een overlegtafel bij elkaar.” Maar het elkaar ontmoeten om 
gewoon over de zaak zelf te spreken, is – denk ik – iets heel moois.  
Ik weet dat een aantal van jullie weg moet en we lopen iets uit op de tijd, dus ik wil één slide 
eventjes naar voren halen. Dat is de volgende, namelijk: dat als we straks weggaan, moet er een 
volgende overlegtafel worden gepland. Het is natuurlijk heel belangrijk, dat als je zo direct 
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wegloopt nu al weet van: “Ik wil daarbij zitten”, we hebben een afplaart 01:57:24 gekozen van de 
muze; gewoon een ordinaire intekenlijst. De Muze is natuurlijk een inspiratiebron en daarom heeft 
mijn dochter dit plaatje gekozen. Maar als je dat wilt, meld je dan bij Ronald of Matthijs. Wellicht 
dat we dan ook kunnen gaan nadenken over het anders organiseren van de toegang, die natuurlijk 
is belegd bij de gemeente. Op basis van een beetje samenwerking kan dat verder worden vorm-
gegeven.  
Het gaat hierbij vooral over het thema waar jullie het met elkaar over willen hebben en wie über-
haupt betrokken wil worden bij de voorbereiding van de derde overlegtafel. Want ook hier zal best 
wel weer wat uitkomen, wat een vervolg moet krijgen. Immers, anders ben je hier toch voor niets 
bij elkaar geweest. Dat willen we niet, want we willen een opbrengst vastleggen. Uiteraard, het is 
maar gewoon een focus die je wilt aanbrengen, van: “Maak nu even snel een Top Drie wat prak-
tisch kan” en “Heb je er nog wat vergezichten bij?”  
Zo scherp en stevig is het natuurlijk niet. Het is puur voor de focus. Het gesprek is belangrijk en 
we streven na dat het beter wordt.  
 
Vanuit de Werkgroep Jeugd, wie mag ik het woord geven? 
 
Terugkoppeling Werkgroep Jeugd 
Marianne Nusselder: Jouw laatste stukje was al een mooie samenvatting: elkaar vinden en met 
elkaar in gesprek gaan. Daar hebben wij het heel veel over gehad. Ervaringen met spoedzorg in 
het Rivierenland hebben we geïnventariseerd: van positieve naar toch echt wel wat schrijnende 
en ook heel vervelende gevallen eigenlijk, waarin zaken echt mislopen. Dan kom je echt wel weer 
op het aloude punt: slechte communicatie. Te weinig communicatie. Een praktisch iets is, dat Irene 
01:59:05, de afspraak noemde: “Ik ga bij alle wijkteams langs om kennis te maken.” Dat is hart-
stikke prachtig, maar het mooie is eigenlijk om toch een periodiek overleg te creëren met organi-
saties die spoedzorg leveren om zodoende meer eenheid te krijgen. Natuurlijk is juist die één op 
één benadering heel belangrijk: elkaar kennen … 
 
De gespreksleider: Om dat meteen beet te pakken … Vinden jullie dat een goed idee om dat te 
doen? 
Ik denk dat dat breder gaat dan jeugd en dat je dat ook meteen van min negen maanden tot 
honderd jaar zou willen doen? Wie gaat dat organiseren? Kortom: als jullie straks uit elkaar gaan, 
wie gaat de uitnodigingen sturen? 
 
Marianne Nusselder: Dan kijk ik naar Matthijs. Jij had het erover: “Wat moeten we daar als ge-
meenten meer in doen?” In ieder geval als Rivierenland. 
 
Matthijs van Doorn: Wie voelt zich geroepen om dit te organiseren? Wiens verantwoordelijkheid 
is dat? Van de aanbieders? Van de gemeente? Van de regio/Regio of is het iets gezamenlijks?  
Dat was de vraag die ik stelde. 
 
De gespreksleider: Als we dit nu met elkaar zeggen, ga dan niet heen en weer lopen ‘toepen’. Wie 
kan er vanuit de Regio opstaan om dit te regelen?  
Wie vanuit een gemeente en wie vanuit een aanbieder?  
Punt.  
Dan hebben we een tripartite en dan gaan jullie dat gewoon voorbereiden. Steek je vinger alsje-
blieft op en laat het weten. Uiteindelijk heeft iedereen het heel druk, maar nu hebben we de ener-
gie. Maar het moet dan wel gaan gebeuren. We gaan niet hier eindeloos lopen ouwehoeren wie 
daarvoor verantwoordelijk is. 
 
Irene Hegeman: Vanuit Karakter denk ik dan eventjes … 
 
De heer ?: Ja, maar jij bent aanbieder, ik ben aanbieder. Dus dat lijkt me dan niet handig. 
 
De gespreksleider: Dat lijkt me ook jammer. Maar jij wilt … Want jij gaat toch al … Oké. Top. 
Super. Voel je niet dat het te veel … 
 
Irene Hegeman: Maar ik wilde samen met … 
 
De gespreksleider: Samen met … Oké, wie vanuit de gemeente? 
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Ronald Kool: Ik denk dat we dit gewoon moeten oppakken, Mathijs, als verlengstuk vanuit de 
overlegtafel, dat we er gewoon een vervolg aan geven. 
 
De gespreksleider: Dan ben je eindeloos aan het mailen, hè, Ronald. Je kunt het ook nù aftikken. 
 
Ronald Kool: Nee, nee, dat is … We tikken het nù af, in de zin van: dit is het vervolg wat we 
afgesproken hebben over de overlegtafels. Elke overlegtafel krijgt in principe een vervolg. Dit is 
het vervolg wat we dan aan deze overlegtafel geven, dat we gaan zorgen dat er een overlegsituatie 
georganiseerd wordt. 
 
De gespreksleider: Praktisch bij elkaar komen om casuïstiek te bespreken en gewoon praktische 
bijeenkomsten. Volgend, next, next. 
 
Marianne Nusselder: Dat was eigenlijk het enige praktische wat eruit kwam. Wat ook heel belang-
rijk is, is zo vroeg mogelijk een perspectiefbepaling te doen. Dat is natuurlijk voor jullie altijd heel 
goed en dat kwam ook nu weer naar voren. Ook in de spoedzorg al.  
 
De gespreksleider: Vroegtijdig. Onthoud dat even, want ik volgde even zo’n een-twee-tje aan tafel. 
De wet Verplichte GGZ gaat echt iets veranderen. Dus je kunt niet meer achterover blijven leunen 
en zeggen: “Iemand wil niet.” Dat is echt ‘n nadrukkelijke inperking van het recht op de vrijheid 
van zelfbeschikking. Dus je hebt, in dit land met de verplichte GGZ niet meer het recht om zelf-
standig naar de kloten te gaan, om het plat te zeggen. Dus, dat betekent, dat de verantwoordelijk-
heid ook bij ons allen komt te liggen. Oké. Next? 
 
Marianne Nusselder: In ieder geval binnen Gelderland, hadden we eerst dat een meldpunt wel 
handig is, als iemand hier wel goed bekend is of als iemand niet in zorg is. Het probleem als een 
jongere in zorg is; hoe ga je dan goed de samenwerking aan? Daar hebben wij al veel over gesp-
roken. 
 
De gespreksleider: Nog iets over nieuwe producten waar jullie het met elkaar over hebben gehad. 
Ik bedoel: één van de dingen is, moeten we nog … 
 
Irene Hegeman: [02:02:40] stabilisatie kennis … crisis …  
 
Marianne Nusselder: Ja, integrale samenwerking. Dat je voor samenwerking moet zorgen. LB … 
 
Jan Smolders: Dat is een lange termijn of niet? Misschien wel ‘n korte. 
 
De gespreksleider: Mag ik een suggestie doen, qua praktisch, en dan gaan we over op de lange 
termijn. Ik hoor net uit de samenvatting dat we ook echt een aantal dingen hebben gehad dat uit 
de hand is gelopen. Waarom verzin je niet met elkaar dat je met elkaar een analyse maakt: wat is 
er uit de hand gelopen? Wat zijn hier de rode draden? 
Zonder te beschuldigen, maar om er, met elkaar, beter van te worden. 
 
Marianne Nusselder: Dat wordt opgepakt. Er is contact gezocht met … 
 
De gespreksleider: Dat vind ik veel te vaag. 
 
Nese Budak: Ik heb een afspraak en met een ander heb ik morgen een afspraak. 
 
De gespreksleider: Het gaat mij om de rode draden. Kun je, als je een aantal van die dingen dat 
uit de hand is gelopen met elkaar analyseren en dan ‘terugherleiden’: “Oké, wat kunnen we beter 
doen en wat kunnen we hiervan leren?” En dan zonder te beschuldigen. Analyseer de hele handel 
en presenteer dat – bij wijze van spreken – op de derde overlegtafel. 
 
Truus Gillisen: Een vaste contactpersoon is altijd handig. 
 
De gespreksleider: Lange termijn? 
 
Marianne Nusselder: Dit is waar wij het heel veel over hebben gehad. 
 
De gespreksleider: Oké. Naamgenoot, dank je wel. Volwassenen. 
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Terugkoppeling Werkgroep Jongeren 
Ilona van der Vis: We hebben even gekeken: wat zijn de ervaringen? Praktisch gekeken: ís dit een 
probleem en voor wie is het een probleem?  
Vanuit de gemeente werd gezegd: “We vinden het heel erg lastig om jeugd tussen achttien en 23 
jaar te kunnen verwijzen naar een partij. Er spelen een heleboel redenen waarom dat lastig is. 
Eén van de dingen die lastig was, was dat er weinig aanbod is van zorgaanbieders op dat vlak. 
We zagen winst als er samen wordt gewerkt met gemeenten, met de inkomenskant en … Daar 
zagen we wel een hiaat in het aanbod. 
Wat betreft de aanbieders, zeggen wij: we hebben wel eens te maken met een spoedsituatie, 
maar wat is ‘spoed’? En wanneer zie je het van tevoren aankomen? We vinden het daarin belang-
rijk, dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben met de ketenpartners over de vraag of de 
bestaande zorgproducten toereikend waren om de zorg te kunnen bieden. Wat we missen, is 
soms ook wel een beetje … 
 
De gespreksleider: … een noodfonds. 
 
Ilona van der Vis: De ruimte voor vertrouwen en eventueel voor een budget voor spoedzorg om 
minder regelgeving te krijgen en meer ruimte om dingen snel op te kunnen pakken. Zorgaanbie-
ders zouden dan minder wachtlijsten moeten hebben. Minder contra-indicaties. Dat vertrouwen 
en dat budget, dat vonden we wel belangrijk. 
 
De gespreksleider: Om dat meteen even beet te pakken: als je dat eindeloos gaat zitten uitzoeken 
… Er zitten hier wel mensen met mandaat en je moet het met elkaar doen. Het is een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid. Stel, dat je het toch een goed idee vindt – zo’n noodfonds – 
dan moet iedereen naar rato even iets in de pot leggen. Zo simpel is het dan ook, dat je zegt: “Dat 
is een gemeenschappelijke voorziening. De gemeenten toppen allemaal één procent van hun 
budget. Zo moet je het dan wel organiseren en niet eindeloos met elkaar gaan lopen soebatten.  
Dan zijn er mensen die zeggen: “Ik heb het mandaat om dat te doen.” Dan ga je het organiseren 
en vervolgens analyseer je na een jaar: “Wie heeft er nou gebruik van gemaakt? Wat voor gevallen 
hebben we erin gehad?” Anders ben je toch weer eindeloos aan het ouwehoeren met elkaar. Dat 
is maar even een suggestie, hè.  
Oké, next. 
 
Ilona van der Vis: We hadden het erover dat er behoefte zou zijn aan het product beschermd 
wonen, zoals de kleine HAT-woningen, zodat verwijzers hun cliëntengroep door kunnen verwijzen 
en zorgaanbieders dat kunnen oppakken. 
 
De gespreksleider: Jullie hebben dat vastgesteld. Is daar al iets over afgesproken? Is dit iets dat 
meegaat op de lange termijn agenda? 
 
Ilona van der Vis: We hadden het er wel over om daar richting woningbouw iets te bedenken. 
 
De gespreksleider: Het is daar dringen geblazen, bij beschermd wonen. 
 
Ronald Kool: Dan zit je met de woonzorgvisies van de lokale gemeenten en prestatieafspraken 
die met woningbouwverenigingen gemaakt moeten worden. Toevallig loopt dit proces momenteel 
bij de gemeente Tiel en is er gevraagd om vanuit zorg aan de collega’s van wonen aan te geven 
welke behoefte er is en welke afspraken zij kunnen maken met de woningcorporaties.  
 
De gespreksleider: Om jullie te inspireren vanuit de provincie Zuid-Holland … Dat stokje is over-
gedragen aan de gemeente Nijmegen. Er zijn allerlei initiatieven op dit punt beschreven. Het vari-
eert ook voor mensen die zijn gescheiden, de zogenaamde spoedzoekers. Rondom spoedzoekers 
zijn er al héél veel voorbeelden in den lande, die je eventueel als inspiratie kunt gebruiken. Maar 
een terecht punt: je móet afspraken maken met de woningcorporaties. Het is altijd dringen gebla-
zen.  
En dan heb je ook weer met buurten te maken, die zeggen: “Wij moeten die lui niet. Dat is allemaal 
moeilijk en ingewikkeld. Die schreeuwen en stinken en af en toe gaat het verkeerd.” Oké, maar 
dat is wel iets wat wordt meegenomen.  
 
Ilona Van der Vis: Voor de rest hadden we het nog eventjes over die landelijke transitiearrange-
menten. Ik ken er wel een paar, maar vast niet allemaal. Soms is het onwetendheid, dat je denkt: 
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wat is er allemaal te koop? Wat is er allemaal voorhanden? Misschien dat daar meer bekendheid 
… 
 
De gespreksleider: Ja, lijkt me wel. Oké. Is dat iets wat iemand dan gaat oppakken, want ik ken 
ze ook niet allemaal uit m’n hoofd. Ze zijn gewoon Google-baar, vindbaar, opvraagbaar. 
 
Pleun van Nuland: Je hebt ook zo’n website … Wie zei dat nou? Met een link. Wat er landelijk is 
en wat er aan maatschappelijke opvang is. 
 
De gespreksleider: Oké. Wie kan dat oppakken?  
Dank je wel, Marijke.  
Ik zie dat meer mensen vertrekken. De lange-termijn-agenda: hebben jullie daar nog iets over 
gevonden, genoteerd? 
 
Ronald Kool: Eigenlijk wel. Met name wat betreft die afspraken over solidariteit die we hebben 
tussen gemeenten. Daar zit natuurlijk ook een financieringsvraagstuk achter. Denk ook aan inwo-
ners die van de ene gemeente naar de andere verhuizen. Dat past ook een beetje bij dat nood-
fonds. Wat kun je dan regelen op de lange termijn, vanuit de gemeente? 
Daarvan zou ik zeggen: dat is een lange-termijn-oplossing. Dat voorzie ik dat dat kan – ik meen 
eigenlijk dat dat pas is geregeld - om daar in ieder geval afspraken over te maken. Zeker voor Tiel 
is er het probleem dat we een zogenaamde centrumfunctie hebben in deze regio, qua voorzienin-
gen en dat soort zaken. Dus, in die zin is dat nog wel een lange-termijn-aanpak.  
 
De gespreksleider: Ik hoor een aantal mensen zeggen: “We hebben soms huisartsen die verwij-
zen. Die huisartsen zijn hier niet aanwezig. We hebben forensische zorgpartijen”, noem het alle-
maal maar op. Deze overlegtafel is een verplichting die voortkomt uit wat jullie onderling met elkaar 
hebben afgesproken op het moment dat er contracten zijn gesloten. Wij gaan daar met elkaar – 
de ambtelijke kant en de aanbiederskant – mee aan de slag. Is het niet een idee dat jullie, als 
follow-up rondom die spoedzorgketen, met elkaar zeggen: “We organiseren daar een keer een 
soort mini-conferentie’tje op en over”? We komen met een paar voorstellen en we nodigen ook in 
de brede schil zulke mensen uit.”  
Je hebt mensen vanuit het Zorgkantoor nodig. Er zitten natuurlijk, ook in Jeugd, tal van perverse 
prikkels. Ook met scholen. Ik weet het als geen ander … Ik zit in het bestuur van een school. De 
gemeente zit echt te pushen: “Je moet die persoon, dat kindje, ‘niet leerbaar’ verklaren. Als je zo’n 
kindje ‘niet leerbaar’ verklaart, dan gaat ‘ie rechtstreeks de Wlz in en komt het nooit meer goed 
met zo’n kindje. Dan schrijf je in principe iemand af. Dit is in feite een perverse prikkel naar de 
zorg. Dat heeft niets te maken met spoedzorg, maar is wel wat er op dit moment gebeurt. 
Hetzelfde geldt voor verhuizingen.  
Dat zijn allemaal van die bekende thema’s. Het zou een idee kunnen zijn om die spoedzorg met 
een klein groepje uit te werken waarna je vervolgens zegt: “Er is zijn nog méér spelers hierbij 
betrokken.” Het is maar een idee. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Of zeg je: “Nou, dat is helemaal 
niet nodig”? 
 
Ilona van der Vis: Ik denk dat het op casusniveau zou moeten gebeuren. Ik denk dat je netwerk 
daarin heel belangrijk is. Ik denk persoonlijk dat het niet veel meer zou toevoegen. 
 
De gespreksleider: Oké. We gaan langzaam toe naar de afsluiting …  
 
(Einde woordelijke verslaglegging) 

  
5 Afsluiting 
  

De gespreksleider inventariseert bij de resterende aanwezigen of deze overlegtafel hen heeft ge-
bracht wat men hiervan had verwacht. 
 
Jan Smolders meent te kunnen concluderen dat de bestaande samenwerking op het gebied van 
de jeugdzorg op zich wel oké is; in grote lijnen is de spoedzorg voor de jeugd wel goed geregeld, 
maar op casusniveau kunnen er wel verschillen in beleving zijn. De insteek om daar de verbeter-
mogelijkheden op te pakken, voldoet aan zijn verwachtingen. 
Truus Gillisen acht het van belang om ook de Jeugdbescherming te betrekken bij deze overlegta-
fel.  
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Jan Smolders bevestigt dat de JBG superbelangrijk is in deze context. Hij denkt dat zeker daar 
waar het niet goed gaat, het iets op kan leveren door op casusniveau het gesprek aan te gaan en 
in beeld te brengen waar het nièt goed gaat en waar het wél goed gaat. 
Irene Hegeman is voorstander van een vervolgactie die gericht is op een verdere verdieping. In-
derdaad, had de JBG in deze overlegtafel moeten participeren. Karakter was eigenlijk wel ver-
baasd dat de belangrijkste partij op het gebied van de jeugdzorg blijkbaar niet genodigd is. 
Ronald Kool wijst op een misverstand wat dit betreft: de JBG was wel degelijk uitgenodigd. 
De gespreksleider hoopt dat alle belanghebbende partijen volgende keer aanwezig zijn. 
 
Ilona van der Vis stelt vast dat de actoren elkaar op deze manier ook veel beter leren kennen. 
Elkaar ontmoeten en leren kennen, draagt ook bij aan verbetering van de samenwerking. 
 
De gespreksleider wijst op de AVG en vraagt of het delen van een namenlijstje met alle aanwezi-
gen bezwaarlijk is. De aanwezigen vinden dit niet bezwaarlijk. Het lijstje kan worden verspreid. 
(Actie) 
 
De gespreksleider vraagt of voor de voorbereiders alles boven tafel gekomen wat vooraf was be-
oogd. 
Ronald Kool antwoordt bevestigend. Hij is blij met de opbrengst tot dit moment en realiseert zich 
dat er sterker moet worden ingezet op de samenwerking met en tussen gemeenten en aanbieders. 
Helder is voor hem, dat de sessie van vandaag een vervolg moet krijgen. 
 
De gespreksleider verwijst naar de verwachtingen die in de voorbereidingen zijn geuit. Ze meent 
dat de opbrengst aan verbeterwensen minder was dan vooraf verwacht.  
Matthijs van Doorn erkent dit. Enerzijds kun je stellen dat een lijvige lijst met verbeterpunten een 
mooie output zou zijn, maar anderzijds kun je ook concluderen dat het wellicht helemaal niet zo 
slecht gaat en als bepaalde verbeteringen blijkbaar niet (meer) nodig zijn, kun je dat ook als winst 
beschouwen. 
Vanuit de gemeenten is aangegeven dat het thema meer aandacht behoeft.  
Ronald Kool geeft aan dat er op veel verschillende niveaus wordt gewerkt. Hij wijst illustratief op 
de wijkteams en de consulenten. Op die verschillende niveaus bestaan ook weer verschillen. In 
het kader van de Wmo zit er wel een aantal vraagstukken in relatie tot de spoedzorg. De vraag 
voor de consulenten is wanneer een situatie als een crisis moet worden aangemerkt.  
 
De gespreksleider dankt de aanwezigen voor hun komst en bijdrage en ieders bereidheid om - 
zonder pauze - actief te participeren in deze sessie.  
 
Het conceptverslag wordt beoordeeld door Ronald Kool en Matthijs van Doorn en zal daarna met-
een een definitieve status krijgen; dit vanuit het oogpunt van zaken zo eenvoudig mogelijk organi-
seren. 
 
De bijeenkomst wordt gesloten om 16.30 uur 

 
 

 

 

 


