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Ontwikkelingen, wensen en risico’s





Pijlers / aanvullende maatregelen



Situatie nu

•Uitwerking uitvoerings(jeugd-)agenda: preventief, eigen kracht, 
verbinding met onderwijs (onderwijszorgarrangementen) en 
kinderopvang, eerstelijnszorg (Leusden Fit), Smederij, DAVA
•Laagdrempelige toegang
•Tevredenheid ouders/jongeren/klanten

• Huisartsen nog niet allemaal meebewogen
•Zorgaanbieders nog onvoldoende getransformeerd

geen bezwaren, wel

grote overschrijdingen





• Sturing
• Monitoring, contractmanagement 

(regionaal)
•  Sturing op indicatiestelling/toegang 

(lokaal)
• Leidmotieven: Integraliteit, 

normaliseren en ontzorgen



Regionale contractmanagement

Meer sturing vanuit de regiogemeenten 
naar lokaal profiel

• In gesprek op bestuurlijk niveau
• Betrokkenheid bij accounthouderschap



Operationalisatie maatregelen/innovatie

(Beperken van) Instroom
 Signalering, preventie, sterke basis (SBI)

(Snelle) Doorstroom
 Samenwerken (processen) en informatie management

(Goede) Uitstroom
 Voldoende, duurzaam en goede kwaliteit



Instroom beperken

Signalering, preventie en basisvoorzieningen
 Netwerkopbouw (gezinsnetwerken pilot,  ontmoeting voor 

ouderen)

 Bewustwording bij ouders en onderwijs (vechtscheidingen, 
labeling)      

 Expertise dichterbij brengen/ mogelijkheden om ‘af te schalen’ 
en voorkomen van ‘opschalen’ (ggz-expertise, pilot complexe 
cases, Leusden Fit)

 Afspraken met aanbieders



Doorstroom versnellen
 Bruggen bouwen tussen ha-ll2-onderwijs, arbeids-, 

schulden- en armoedebeleid, verlengde jeugdhulp 
en aansluiting op WMO (integraliteit)

 Informatie beschikbaar maken (en beheren) over 
wachttijden en beschikbaarheid (monitoring)

 Afspraken met zorgaanbieders 
(contractmanagement: Treeknormen, 
Acceptatieplicht wordt onderzocht)



Uitstroom verduurzamen

• Kinderen groeien zoveel mogelijk op in 
gezinnen (werving en ondersteuning van 
pleeggezinnen en gezinshuizen)

• Mantelzorgondersteuning

• Integrale nazorg= integrale preventie



Vragen?
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