
 

‘Er zijn jongeren die 3 
of 4 keer overstappen 
in hun zorgcarrière. Wij 
zeggen: first time right.’ 

‘Cliënt  heeft  geen  last 
van   het   feit dat ze bij 
meerdere organisaties  
in   beeld  zijn.’ 
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Hart voor de Jeugd is een bijeenkomst voor en door aanbieders. Aan de hand van een centraal thema 
vertellen aanbieders tijdens deze bijeenkomst hoe zij de doelstellingen van Hart voor de Jeugd 
vormgeven. Bovendien krijgen aanbieders de kans om het dialoog aan te gaan met andere 
aanbieders. Het thema van de eerste bijeenkomst was 24-uurs jeugdhulp.  

24-uurs jeugdhulp: ‘vernieuwing in verbinding’ 

Wachtlijsten, huisvestingsproblematiek, 18-/18+ en veel overgangen (‘hoppen’). Dit zijn een paar van 
de problemen waar aanbieders binnen de 24-uurs jeugdhulp tegenaan lopen. Curium, Ipse de Brugge, 
Horizon, ’s Heerenloo en Cardea besloten daarom de handen ineen te slaan en zich samen te buigen 
over deze problematiek. Zij hebben gezamenlijk een plan opgesteld om hiermee om te gaan. Op zoek 
naar draagvlak en verbinding voor hun initiatief zijn zij tijdens deze eerste Hart voor de Jeugd 
bijeenkomst in gesprek gegaan met andere aanbieders.   

De verschillende onderdelen van het initiatief werden geïntroduceerd. 
Een belangrijk thema is het verbeteren van de aansluiting en 
doorstroming binnen het stelsel. Om dit doel te bereiken willen 
aanbieders uit de werkgroep gebruik maken van een trajectbenadering 
waarbij over organisaties heen wordt gedacht.  

Om dit te bereiken is inzicht in vraag en aanbod nodig. Op dit moment werken organisaties met eigen 
wachtlijsten waardoor niet altijd duidelijk is hoeveel vraag er in de gehele sector is. Mogelijk bestaat er 
bij een organisatie een wachtlijst, terwijl er bij een andere organisatie bedden leegstaan. Daarom stelt  
de werkgroep voor om overkoepelende monitoring te laten plaatsvinden.   

Daarnaast komen de aanbieders met het plan om een gezamenlijke, 
regionale entree voor 24-uurs jeugdhulp te creëren. Eén punt waar 
iedereen zich aanmeldt voor de zorg, om misplaatsing en de 
daaropvolgende overgangen te voorkomen.  

In subgroepen gingen deelnemers met elkaar in gesprek over de plannen. In deze intiemere setting 
kwamen levendige gesprekken op gang waarin diverse nieuwe ideeën naar voren kwamen. Zo werd 
bijvoorbeeld het advies gegeven om resultaatgericht te handelen en je altijd af te vragen ‘welke 
aanbieder kan dit resultaat bieden?’. Daarnaast werd ook de suggestie geopperd om de rol en invloed 
van de gemeentes bij woningbouwcoöperaties te benutten, voor het verkrijgen van voldoende 
huisvestingslocaties.  

Al met al was het een vruchtbare middag. Het leverde de werkgroep 24-uurs jeugdhulp feedback en 
nieuwe ideeën op terwijl het voor anderen een aanzet gaf om op een andere manier naar de 
organisatie van hulpverlening te kijken. Door samen te werken aan het oplossen van gezamenlijke 
problemen kan er efficiënter worden gewerkt en worden cliënten beter geholpen.  

Wij kijken uit naar uw aanwezig bij de volgende Hart voor de Jeugd bijeenkomst op 23 mei 2017 om 
het dialoog aan te gaan over een ander thema. 

Wilt u zelf laten zien hoe uw organisatie werkt aan vernieuwing in de Jeugdhulp, dan nodigen wij u 
van harte uit om dit te presenteren bij een van de volgende bijeenkomsten. U kunt zich aanmelden via 
jeugdhulp@hollandrijnland.nl. 
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