
In gesprek over ontwikkelopgaven
Terugkoppeling dialoogsessies 
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Ontwikkelopgaven

• Samen met jeugdhulplandschap

• Sparren in dialoogsessies

• Ontwikkelen aan ontwikkeltafels



Leidende principes



Het Jeugdhulplandschap



Ontwikkelopgaven: feedback aanbieders
• Onderwijs is ook een ontwikkelopgave

• Ontschotting, preventie en normaliseren zijn onderdeel van alle 
ontwikkelopgaven

• Jeugdzorg voorkomen is ook belangrijk. Investeer in preventie in het 
voorliggend veld!

• Neem de Basis GGZ mee, i.p.v. alleen focussen op Specialistische GGZ.

• Breed kijken: cliënt, gezin én zijn omgeving.

• Eenduidig taalgebruik om verwarring te voorkomen

• Doorontwikkelopgaven, niet ontwikkelopgaven

• Investeren in verbinding is voor iedereen belangrijk

• Corporatie-achtige constructies moet geen doel op zich worden



Samenwerken volgens aanbieders



1. Beweging naar 0; zo thuis mogelijk

• Voorkomen van uithuisplaatsingen

• Ontwikkelen kleinschalige
woonvoorzieningen



1. Beweging naar 0; zo thuis mogelijk
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2. Ervaringsdeskundigheid en 
cliëntparticipatie

• Ontwikkelen van nieuwe zorgvormen 
waarbij inzet van ervaringsdeskundigen uit 
uitgangspunt is.

• Realiseren van regionaal panel van ouders 
en jongeren om input te realiseren 
(beleidsmatig, politiek, inhoud).
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3. Triage / toegang / samenwerking

• Ontwikkelen triage aan de voorkant tbv hoogcomplex
(JAT, RET).

• Doorontwikkelen crisisinterventie team (crisis als kans).
• Consultatie en adviesfunctie oplijnen en kenbaar maken 

bij alle verwijzers.
• Samenwerking volwassen GGZ verbeteren.
• Verkennen gezamenlijke opleidingsprogramma’s.
• Uniformiteit in processen van specialistische jeugdhulp 

en regionale opgaves.
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4. Zorginnovatie en lef

• Ontwikkelen van een kennisnetwerk voor 
vernieuwende en out of the box oplossingen.

• Uitstroom bevorderen i.c.m. samenwerking op 
wonen en ambulant hulpaanbod (18-/18+ & 
scheiden wonen en zorg).

• Wachttijden gezamenlijk oppakken

• Normaliseren en afbakenen jeugdhulp
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5. Bedrijfsvoering

• Data slim benutten (data integraal 
bekijken, aanbieders, toegang, inkoop).

• Administratieve lasten verlichten
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