VERSLAG

Aan: Jeugdhulp aanbieders regio Holland Rijnland
Van: Paul Grob, manager TWO jeugdhulp Holland Rijnland
Datum: 04-12-2018
Onderwerp: Verslag Ontwikkeltafel Jeugdhulp 13-11-2018
Dinsdag 13-11-2018
14.00 uur – 17.00 uur (inloop vanaf 13.45 uur)
Trouwzaal Gemeentehuis Teylingen
Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout
Deel I – Plenair (14.00 uur – 15.15 uur):
1. Welkom en opening
2. Notulen
a. Verslag 11-09-2018
Verslag is vastgesteld.
3. Richtlijnen Jeugdhulp en jeugdbescherming
Nienke Terlouw en Ellen Vaneker vertellen over de toepassing van de richtlijnen jeugdhulp
en jeugdbescherming. Zie bijgevoegde presentatie (bijlage 1).
Door Jeugdbescherming West en enkele andere jeugdhulppartners zijn twee kennis
bijeenkomsten georganiseerd. In 2019 zal de laatste bijeenkomst plaatsvinden.
Besproken naar aanleiding van de presentatie:
- In de LVB sector zijn deze richtlijnen bekend maar hier wordt nog niet mee
gewerkt. Op dit moment wordt gekeken hoe deze lijnen het beste
geïmplementeerd kunnen worden voor deze doelgroep.
- Joris van der Park vertelt dat organisaties verplicht zijn zich aan deze richtlijnen te
houden en ook de klachtencommissie naar deze richtlijnen vraagt. In de praktijk
zouden de richtlijnen echter vaker toegepast moeten worden dan nu gebeurd.
- Bert Mos vraagt hoe deze richtlijnen zich verhouden tot de reeds bestaande
richtlijnen binnen de GZZ. Ellen Vaneker antwoordt dat het dilemma van de GGZ
bekend is en een koppeling moet bestaan tussen de diverse richtlijnen.
- Bert Mos vraagt waarom thema’s zoals hechting en trauma niet zijn opgenomen in
deze richtlijnen. Ellen Vaneker antwoordt dat een aantal thema’s zijn gekozen voor
deze richtlijnen maar wellicht nog meer thema’s worden toegevoegd.
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Kim Verburg roept op ook autisme en ontwikkelingsstoornissen als thema’s toe te
voegen. Astrid van den Berg adviseert dit verzoek bij het NJI neer te leggen.
Het praktisch toepassen van deze richtlijnen is een actueel onderwerp. Het is een
boekwerk maar je wordt geacht deze richtlijnen te kennen.

4. 1G1P1R
Petra de Jong van GGD Hollands Midden geeft een presentatie over de implementatie en
ontwikkeling van 1G1P1R. Zie bijgevoegde powerpoint.
Besproken naar aanleiding van de presentatie:
- Aanbieders worden verzocht een aandacht functionaris binnen de eigen organisatie aan
te stellen.
- Bert Mos vraagt of deze richtlijn knelpunten opleveren in multi-problem gezinnen. Petra
de Jong antwoordt dat 1G1P1R juist is omdat in complexe casuïstiek een uniforme
werkwijze noodzakelijk is. Als belemmeringen worden ondervonden in het werken met
1G1P1R kunnen deze gestuurd worden naar Petra de Jong.
- Het is de bedoeling dat de richtlijnen ook in de regio Holland Rijnland bestuurlijk worden
vastgelegd. Kim Verburg geeft aan dat deze richtlijnen in Midden Holland als verplichting
zijn opgelegd maar de regio hier zelf niet in faciliteert. Corina van Ipenburg reageert dat
de regio met de nieuwe bekostigingssystematiek faciliteert in het werken met 1G1P1R.
Daarnaast is zorgcoördinatie als dienst betaalbaar gesteld.
- De wachtlijsten op bepaalde voorzieningen zoals schuldhulpverlening en de WMO
maakt het lastig hulp gelijktijdig te organiseren. Petra van de Jong geeft aan dat dit
problemen zijn die niet gelijk kunnen worden opgelost, maar moet worden stilgestaan bij
welke hulp als eerst geboden wordt en wat daarna.
- Marit Vogtländer vertelt dat als zij constateren dat als het meerdere familieleden met
ernstig psychiatrische problematiek, betreft het lastig is te bepalen wie de regie voert.
Petra de Jong antwoordt dat ergens iemand als eerste aan zet is omdat het gezin hier
komt met een hulpvraag. Mensen schrikken van de grote hoeveelheid werk, maar op zijn
minst moet de samenwerking gezocht worden. Vanuit de analyse kan dan gekeken
worden wie de zorgcoördinator is. Dit hoeft niet te liggen bij de persoon die de eerste
stap heeft gezet.
- Als een kind tijdelijk niet thuis verblijft is het niet de bedoeling dat het plan stil kom te
liggen. Sommige zaken lopen door. De cliënt moet daar ook uiteindelijk weer terug
komen.
5. Rondvraag en sluiting
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Aanwezigen:
- ZP Jeugd – Judith Hendriks
- ZP Jeugd – Carola Landzaat
- St. Sanctuary Kliniek – H. Herrewegh
- Rio Zorg – C. van Spronsen
- Rio Zorg – R. Koene
- St. Raamwerk – J. den Haan
- St. Raamwerk – D. van der Plas
- Inzowijs – Hans Hensen
- ’s Heeren Loo – Durkje de Jong
- ’s Heeren Loo – Janny van Mullem
- Rivierduinen – Gertia Koek
- Centraal Nederland – M. Bikker
- Schakenbosch B.V. – Jolika Csibra
- Schakenbosch B.V. – Arjan van Ooijen
- JB West – Ellen Vaneker
- JB West – Nienke Terlouw
- William Schrikker – Joris van den Park
- Parnassia Groep – Bert Mos
- Parnassia Groep – Mariska Smits
- Yes we can Clinics – René Grim
- Yes we can Clinics – Daan de Neef
- BinnensteBuitenTuin – Linda van Velsen
- Yoep – Simon van den Brekel
- Prodeba- Kim Verburg
- Gemiva – SVG Groep – Michelle Zonneveld
- Gemiva – SVG Groep – Anita Meijer
- MOC ’t Kabouterhuis – Marit Vogtländer
- Transparant – Liesbeth van Londen
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