
Op dinsdag 23 mei is er een Innovatietafel Gesloten Jeugdzorg 

van 09:00 tot uiterlijk 11:30  

locatie Evertshuis Julianastraat 4, Bodegraven. 

  

Jongeren in de gesloten jeugdhulp hebben veelal al 7 zorgtrajecten gehad op het moment dat zij in 

gesloten jeugdhulp terecht komen. Ook als jongeren de gesloten jeugdhulp verlaten verloopt de 

aansluiting op de daarop volgende zorg niet altijd even soepel met alle gevolgen voor deze jongeren 

die al in een kwetsbare positie verkeren. 

Tijdens de bijeenkomst willen wij met jullie in gesprek over  

- wat moet er regionaal en lokaal nog geregeld worden zodat de overgang tussen gesloten 

jeugdhulp en open residentieel of  (zelfstandig) thuis wonen (van en naar)  beter verloopt.  

- Wat kan er regionaal en lokaal beter/anders georganiseerd worden zodat jongeren niet of 

korter gesloten geplaatst hoeven te worden. 

Doel van de bijeenkomst:  

Bepalen van Top 3 agendapunten die in een vervolgbijeenkomst verder uitgewerkt worden. Dit 

willen we doen aan de hand van casussen uit de praktijk en aan drie focustafels met ieder een eigen 

invalshoek: 

1. Jouw huis - Mijn huis  

Aansluiting van (logisch opeenvolgende) voorzieningen in behandeling, methodiek en pedagogisch 

klimaat. Welke afspraken zouden gemaakt moeten worden? Waar liggen verschillen (bv in 

pedagogische afspraken/benadering, in methodieken/werkwijzen bij instellingen) 

Knelpunten/kansen? 

2. Sterke, zwakke of missende schakels 

Aansluiting van de belangrijkste voorzieningen in de zorgketen waar gesloten jeugdhulp een 

onderdeel van uitmaakt.  Zijn er missende schakels en/of zwakke schakels in de keten bv met 

betrekking tot zorgaanbod? Wat is er nodig? Hoe en met wie kunnen we dit regelen?  

3. Bekijk het eens van mijn kant 

Het jongeren en ouder perspectief: Waar is een jeugdige, is een ouder mee geholpen? Wat is voor 

hen van belang? Wat wordt er gemist? Welke aandachtspunten kunnen meegegeven worden?  

  

Wil je meedenken over verbetering van de aansluiting van gesloten jeugdhulp op het regionale  

zorgaanbod in Midden Holland en verbeteringskansen dan ontmoeten wij jullie graag de 23e mei. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Marco van der Zwam (mvanderzwam@bodegraven-

reeuwijk.nl) of Manon Brugman (Manon.brugman@gouda.nl ) 

 

Aanmelding voor de bijeenkomst kan via nsdmh@gouda.nl.  

We vragen je om bij je aanmelding meteen aan te geven aan welke focustafel je deel wilt nemen. 

Geef in je aanmelding aan wat je 1
e
 en 2

e
 keus is voor de focustafel. 

  

Er volgt nog een definitief programma voor deze bijeenkomst. 
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