
 
 
Nieuwsbrief aan zorgaanbieders Jeugd 
 
De Fysieke Overlegtafel Jeugd voor de regio Midden-Holland van 4 november 2015 is door ons 
afgezegd omdat er onvoldoende te bespreken onderwerpen waren. Wel willen wij u informeren over 
een aantal, dat in de afgelopen periode zijn besproken tijdens de Fysieke Overlegtafel en/of waarover 
op dit moment informatie voor u voorhanden is. 
 

1. Transformatieagenda 
Naar een Transformatieagenda Sociaal domein Midden-Holland 
In de voorbereiding van het inkoopproces Jeugd 2016 hebben gemeenten, aanbieders en 
cliëntvertegenwoordigers in innovatie-ateliers een begin gemaakt om samen te werken aan 
nieuwe vormen van ondersteuning voor kinderen, jeugdigen en gezinnen in Midden-Holland. 
Deze vorm van samen ontwikkelen, waarbij de partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid 
nemen voor het vinden van nieuwe oplossingen, beviel ons, en ook vele anderen, goed. In 
verschillende innovatie-ateliers is de wens geuit, met het oog op de inhoudelijke en financiële 
opgave in Midden Holland, om op specifieke thema’s de krachten te bundelen voor 
doorontwikkeling, zodat we daadwerkelijk transformatie realiseren. 
Nu het inkoopproces in een afrondende fase komt, pakken we die handschoen op. De 
gemeenten willen met aanbieders en cliëntvertegenwoordigers komen tot een Transformatie-
agenda Sociaal Domein Midden Holland 2016-2017. Die agenda bevat ook urgente thema’s 
vanuit de WMO, Beschermd Wonen, en mogelijk ook de grensvlakken met WLZ en ZVW. Dat 
stelt ons in staat op die thema’s waar evidente synergie zit (denk bijvoorbeeld aan andere 
vormen van bekostiging) die ook te benutten. 
Inmiddels hebben we de voorbereidingen hiervoor gestart. We inventariseren de bestaande 
oogst (o.m. dus vanuit de innovatie-ateliers), en de urgente en kansrijke thema’s voor 
transformatie bij gemeenten, zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers. We weten dat jullie 
in andere regio’s ook actief zijn en maken natuurlijk graag gebruik van die ervaringen en 
ideeën. Daarvoor zullen we in de komende weken partijen benaderen die eerder suggesties 
hebben gedaan, of zich al hadden gemeld. Je kunt jezelf ook melden actieve deelname bij 
Frank Beemer, Programmamanager Sociaal Domein Midden-Holland: 
Frank.Beemer@Gouda.nl; 
We mikken op een conferentie in januari 2016 waarin we met alle betrokken partijen de 
agenda vaststellen, en de teams op de verschillende thema’s direct van start kunnen. 
 

2. Vertrouwenspersoon 
Petra van Buren vroeg tijdens de laatste fysieke overlegtafel naar de status van de 
onafhankelijk vertrouwenspersoon in de regio Midden-Holland. 
Het AKJ voert in opdracht van alle Nederlandse gemeenten per 1-1-2015 het 
vertrouwenswerk uit. Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op de 
onafhankelijk vertrouwenspersoon van het AKJ doen als zij vinden dat hun behandeling of 
bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. 
Uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan 
gaan. De functie van vertrouwenspersoon is vastgelegd in de Jeugdwet. De medewerkers 
houden zich aan de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. 
 

3. Calamiteitenprotocol 

Vanaf 1 januari 2015 werken de gemeenten in de regio Midden-Holland gezamenlijk aan de 

implementatie van de Jeugdwet. Samen met de gemeenten in Midden-Holland en de GGD is 

het crises en calamiteitenprotocol Jeugd opgesteld.  

 

Hierbij nodigen we u als bestuurder uit voor de:  

Informatie sessie over het Calamiteitenprotocol Jeugd  

Op: 17 november 2015 van 14:30-17:30 
Locatie: Raadhuisplein 1 
2411 BD Bodegraven 
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Omdat we het belangrijk vinden dat dit protocol breed bekend is, en omdat we willen dat het 

een bruikbare handleiding gaat vormen in de dagelijkse praktijk, willen we over het onderwerp 

“omgaan met calamiteiten” graag nader met u in gesprek.  

 

De middag zal dan ook een actief karakter hebben. 

Als bestuurder raden wij u aan ook uw communicatieadviseur mee te nemen naar deze 

informatiebijeenkomst. 

 

Doel van deze bijeenkomst is: 

· Het uitdragen van het crisis en calamiteitenprotocol. 

· Wederzijds leren: hoe gaan partijen om met calamiteiten, wat hebben ze geregeld, wat 

vinden ze belangrijk? 

· Input verzamelen voor een verfijning van het voorliggende protocol. 

 

Programma: 
14:30 -15:00 Inloop met koffie en thee 

 

15:00-15:05 Opening  
Burgemeester/ wethouder gemeente Gouda (mogelijk in coproductie met een collega  
uit de regio) benadrukt het belang van samenwerking in de jeugdhulp keten in geval van 
crises en calamiteiten. 

 

15:10-15:30 Korte inhoudelijke introductie crises en calamiteiten 
Wat speelt er bij calamiteiten in de zorg voor jeugd? We gaan specifiek in op de rol van de  
gemeenteraad en de verwachtingen van de raad van het college en de ketenpartners.  

 

15:30-16:45 Bespreking en terugkoppeling van 2 casussen  
In de sessie staan verschillende scenario’s van calamiteiten in de zorg voor jeugd centraal. 
Aan de hand van deze scenario’s bespreken we welke uitdagingen op de gemeente af komen 
en hoe die het beste het hoofd geboden kunnen worden.  

 

16:45-17:00 Plenaire bespreking van de uitkomsten  

 Uitwisselen van bevindingen en uitspreken van verwachtingen naar elkaar.  

 Inventarisatie van de nader te zetten stappen wat betreft de samenwerking bij crises en 
calamiteiten. 

 Afronden, voorlopige conclusies en vooruitblik. 

17:00-17:30 borrel 

 

Vragen vooraf: 
Ter voorbereiding op de informatie -sessie willen we u vragen de onderstaande vragen te 
beantwoorden zodat wij daar in onze voorbereiding rekening mee kunnen houden. 

 Heeft uw organisatie een calamiteitenprotocol?  

 (Hoe) past uw eigen calamiteitenprotocol bij dit gemeentelijk calamiteitenprotocol?  

 Wie communiceert vanuit de zorgaanbieder met de gemeente? 

 Zijn onze verwachtingen realistisch (bv mbt melding en informatiedeling)? 

 Heeft uw organisatie ervaring met calamiteiten?  

 Wat wilt u ons meegeven? Wat zijn aandachtspunten? 

Wilt u uw antwoord op deze vragen voor 12 november mailen aan 
m.vandermeulen@zuidplas.nl 
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U kunt zich per mail aanmelden voor deze middag bij nsdmh@gouda.nl. Wilt u in uw mail 

aangeven naam en functie van degene(n) die komen? Aanmeldingen ontvangen wij in 

verband met de organisatie graag uiterlijk 12 november 2015. 

 
Bijlagen:  
Notitie calamiteiten Jeugdhulp Midden-Holland 
Draaiboek calamiteiten 
Uitwerkingsproces calamiteiten protocol  

 
4. Zorgcoördinatie: 

Tijdens de vorige fysieke overlegtafel is afgesproken dat de term zorgcoördinatie en 
samenhangende knelpunten nader zou worden verkend. De term zorgcoördinatie is op 
meerdere punten binnen de samenwerking in Midden-Holland een item (sociale teams, veilig 
thuis, aanbieders). In het kernteam is afgesproken dat Maaike van Zwieten dit meeneemt in 
de ontwikkelingen rondom de flexibele schil en expertteam. Ondertussen hadden 3 mensen 
zich aangemeld. Zij zal de 3 contactpersonen benaderen om hun input mee te nemen. De 
sessie met de aanbieders is onlangs geweest. De input van de drie contactpersonen wordt 
meegenomen in het verlengde daarvan. 
De volgende aandachtspunten worden meegenomen: 

 Een heldere definitie van de term zorgcoördinatie 

 Een heldere opdracht voor de probleemverkenning: welke problemen zijn er met 
betrekking tot zorgcoördinatie waarvoor een oplossing moet worden gevonden. 

 
5. Inkoop 

Op dit moment zitten wij midden in de inkoopprocedure voor 2016. In de afgelopen weken zijn 
de offertes op inhoud beoordeeld en zijn er aanvullende vragen gesteld als daar aanleiding 
toe was. Op dit moment worden met enkele aanbieders gesprekken gehouden over de 
ingediende offertes. Hiernaast is het mogelijk dat ook het kwantitatieve en financiële deel 
aanleiding geeft tot het stellen van vragen. Hiertoe worden partijen dan per email benaderd. 
Hiermee zitten wij goed op de gemaakte planning. Het ziet er dan ook naar uit dat wij eind 
november een totaalvoorstel kunnen doen aan de colleges van de 5 gemeenten over de 
contractering 2016. Indien de colleges akkoord gaan zullen in de eerste helft van december 
de contracten met partijen worden gesloten. 
 

6. Volgend overleg 
De volgende Fysieke Overlegtafel is op 2 december a.s. van 10.00 tot 12.00 uur in het Huis 
van de Stad Gouda 
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