
 

 

 

 

 

Bestuurlijk overleg segment behandeling met verblijf 

(gesprek 1) 
 

Datum: 16 juli 2020 

 

 

 

Aanwezig:  

Anne Thielen (wethouder Venray), Nadine de Kort (EHdK, gespreksleider), Bram Jacobs (wethouder 

Beesel), Frans Schatorjé (wethouder Venlo), Hub Bloebaum (directeur Rubicon en Bijzonder 

Jeugdwerk), Pieke Houben (coördinator Noord Mutsaersstichting), Henk Verstappen (directielid 

Vincent van Gogh), Wim Swaak (directeur Noord- en Midden-Limburg Koraalgroep), Jeroen van 

Summeren (beleidsadviseur/verslag), Jorrit Willems (inkoopadviseur/verslag). 

Introductie en kennismaking 

Alle aanwezigen worden welkom geheten in het Odapark. Er wordt verwezen naar de geschiedenis 

over het voormalig vrouwengesticht Sint Anna. Het is goed om te constateren dat de menselijkheid in 

de zorg terug is gekomen. 

Er is een gespreksleider gevonden om de gesprekken in segment behandeling met verblijf te 

begeleiden. Partijen gaan met elkaar een bestuurlijk traject in, het is belangrijk dat iedereen aan tafel 

spreekt met bestuurlijk mandaat. Mocht dit gevolgen hebben voor de samenstelling kan horen wij dat 

graag. De regio kiest voor een transparant proces, de geanonimiseerde versie van de 

gespreksverslagen wordt gepubliceerd via MGR SDLN. De gesprekken krijgen een informeel karakter: 

de regio wil met aanbieders verkennen welke aanpak zij voor staat, vanuit partnerschap met 

aanbieders. Welke ambities heeft de regio en welke rol zien de aanbieders hierin voor zich? Vandaag 

is een eerste aanzet. 

Aanleiding voor bestuurlijk traject 

De regio Noord-Limburg werkt sinds begin van de decentralisatie samen, en heeft om die reden ook 

de MGR SDLN opgericht. We zien diverse manieren van inkoop, beweging via de transformatie-

agenda samen met bestuurders. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd, soms zijn uit noodzaak zaken 

ook anders aangepakt, maar we hebben als regio uitgesproken elkaar altijd te willen blijven vinden. 

Daarom willen we ook in de toekomst als één partner naar aanbieders optreden. Dat kan niemand 

alleen maar dat doen we samen als regio. Daarvoor doorlopen we een intensief traject hoe we een 

nieuwe manier van sturing en inkoop kunnen hebben vanaf 2022. Vorig jaar zijn we gestart, er is veel 

voorwerk gedaan. Dit heeft geleid tot een indeling in segmenten, waarvoor de komende gesprekken 

met jullie het over het segment behandeling met verblijf willen hebben. Wat is de stip op de horizon 

richting 2030 en hoe kunnen we dat vanuit ons rollen realiseren? 

Goed om te zeggen dat de regio nadrukkelijk samen aan de slag wil. Het bestuurlijk traject moet 

leiden tot een koersdocument in nader te bepalen vorm. Daarin delen we ideeën en ambities die voor 

de langere tijd van belang zijn. 

De drie wethouders zitten hier namens alle gemeenten in Noord-Limburg aan tafel. 

Persoonlijke drijfveren 
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Bij de agenda is aangekondigd dat we benieuwd zijn naar ieders persoonlijke drijfveren en wat dit 

betekent voor zijn organisatie. Alle aanwezigen hebben aan de hand van hun drijfveren en 

achtergrond kort toegelicht wat zij als hun voornaamste opdracht zien. Kern van alle aanwezigen is 

dat zij hun steentje willen bijdragen in het (brede) sociaal domein, en specifiek willen bijdragen aan het 

verbeteren van de jeugdhulp om de jeugdigen en mensen die het nodig hebben de nodige 

ondersteuning te bieden. De drijfveer is dat we het allemaal beter willen doen. Daarom is het 

belangrijk samen in gesprek te gaan over de details: hoe geven we dat vorm, en kunnen we elkaar 

daar dan nog steeds in vinden? 

Ontwikkelpotentieel behandeling met verblijf 

Dit segment gaat over kinderen met de meest complexe problemen. Ze hebben vaak een vorm van 

verblijf. Segmenteren heeft als doel kenmerken van een doelgroep te benoemen om specifieke 

ambities te formuleren. Jullie zijn gevraagd om dit voor de meest complexe doelgroep te doen. Een 

vorm van hulpverlening waarvoor het noodzakelijk is om ook behandeld te worden. In tegenstelling tot 

segment wonen, dat is voor als je niet thuis kan wonen, gezinsgericht verblijf met een langdurig(er) 

karakter. Verblijf is juist kortdurend en ter ondersteuning van de meest complexe gezinnen. De regio 

heeft al nagedacht over de knelpunten en dit vertaald in een ontwikkelpotentieel oftewel ambitie. 

Kinderen moeten zich thuis voelen en geholpen worden. De doelgroep is soms diffuus. Hoe zien jullie 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid? 

Het gaat om kinderen met een complexe achtergrond, het zijn geen complexe kinderen. Voor die 

laatste heb je een behandelaanbod. Doelgroep met meest complexe problemen. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid moet niet alleen voor aanbieders onderling gelden, maar ook 

samen met gemeenten. Aanbieders hebben operationele verantwoordelijkheid. En je hebt 

mogelijkheden tot afschalen nodig in segment wonen. Gemeente moet dit mogelijk maken. 

Het is belangrijk dat je af kan schalen als het kind daar klaar voor is zodat er perspectief blijft voor het 

kind. Ook als thuis daar nog niet klaar voor is. Bijvoorbeeld logeren of vormen van een thuis. Nu 

ontbreekt dit aanbod in de regio. Een alternatief voor thuis voor een tijdelijke situatie. Maar ook nog 

meer samenwerken met aanbieders die lichte ondersteuning en verblijf bieden. Aanbieders moeten 

onderling kunnen doorverwijzen om snel op en af te kunnen schalen. 

Wat vinden jullie van de onderlinge samenwerking? MST is een voorbeeld van ambulante inzet die 

soms gebruik maakt van klinisch aanbod en waar een goede samenwerking plaats vindt. De 

behandelaar komt op locatie van de aanbieder. En blijft bij verblijf tot twee weken betrokken. 

Behandeling met verblijf impliceert ambulant met een klinische periode. Ambulantiseren moet het 

streven zijn. Hier wordt onderling nog onvoldoende voor samengewerkt. 

Wat zijn de gemeenschappelijk operationele doelstellingen? Het begint met vast te stellen wanneer 

iets niet meer thuis kan gebeuren. Verblijf is alleen te legitimeren als veiligheid gemeenschappelijk 

vertrekpunt is. Daarvoor moet het begrip veiligheid dan wel gedefinieerd worden. Want dat geldt niet 

alleen voor de zwaarste gevallen. Veiligheid speelt met name bij JeugdzorgPlus een cruciale rol en 

soms bij GGZ-opnames. Onveiligheid voor het kind zelf of diens omgeving. Maar het is niet zo zwart-

wit. Er moet een mogelijkheid zijn om zinvol aan je doelen te werken. Dat hoeft niet altijd klinisch maar 

kan ook tijdelijk in lichtere verblijfsvormen met aanvullend behandeling. Dan is het de taak van de 

zorgaanbieder om dat bij elkaar te brengen. We hebben het over 24x7 opvang. Ambulant zowel 

worden ingezet ter voorkoming als ter verkorting van verblijf. De lichtere verblijfsoptie met behandeling 

kan dan nog een tussenliggende optie zijn voor klinisch verblijf of jeugdzorg (plus) verblijf. 

Samenwerking is nodig om ambulant en verblijf goed op elkaar aan te laten sluiten. Niet iedereen 

moet verblijf in het aanbod hebben. Klinisch is nu soms langdurig omdat er in wonen vaak 

onvoldoende aanbod is. Ook de kennis moet beter worden uitgewisseld. 
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In Zuid-Limburg en Midden-Limburg West zijn voorbeelden dat dit helpt om opnames te voorkomen en 

terug te dringen. Dit heeft als gevolg minder bedden in een groter gebied. De signalen over 

ontbrekend aanbod in segment wonen zijn herkenbaar. Vanuit aanbod moeten we meer faciliteren. En 

ambulant en verblijf moet worden samengepakt wanneer nodig. En wat niet vergeten moet worden is 

dat het voorliggend veld ook betrokken moet worden. Die verbinding staat nu nog ver weg. Schotten 

zijn nodig, maar wel met deurtjes. 

Andere regio’s brengen segment 2 onder bij 1. Waarom schotten als het nodig is? Segment 2 moet 

ook kortdurend mogen. Waarom pakken we dat niet samen? Je kan ook zeggen je bent 

verantwoordelijk voor wonen, ongeacht hoe lang het duurt. En hoe ga je om met aanbieders die in 

meerdere segmenten bestrijken, wordt dit dan een soort Wlz-constructie? 

Vanuit cliëntperspectief moet dit inderdaad worden samengebracht, de ordening is op papier in de 

afspraken nodig. Er is een onderscheid tussen hoofzakelijk kortdurend en langdurig. De cliënt moet in 

de praktijk goed worden gevolgd. 

Er zou meer vraag gestuurd gewerkt moeten worden. De zorg volgt de cliënt. Zodat jongeren snel en 

direct op de juiste plek komen. Nu wordt dit belemmerd door beschikbaarheid. Of doordat de 

aanbieder te laat wordt betrokken of geconsulteerd. Laagdrempeliger werken tussen aanbieders ten 

toegang is nodig. En samenwerken met kleinere partijen en samen innoveren.  

Wat is er nodig? In elk geval goede samenwerkingsverbanden optuigen. Daarin complementair zijn 

aan elkaar. Dat kan vanuit verschillende vormen. In de volwassenwereld wordt geambulantiseerd. 

Afdeling op wielen en iemand gemiddeld 18 dagen. In jeugdzorg niet goed onderzocht.  

Veel kinderen hebben al veel plekken gezien. LVB wordt pas in een laat stadium ontdekt. Als je aan 

de voordeur staat, dan zou je dat eerder kunnen ontdekken. Een goed triage-instrument is 

noodzakelijk. Pas na goede triage zou behandeling met verblijf moeten starten. 

Er moet altijd voldoende verblijf beschikbaar zijn. Om te voorkomen dat kinderen om die reden in 

crisis terecht komen, of er met spoed op de vrijdagmiddag een plek moet worden georganiseerd. Hoe 

zit het dan met de operationele samenwerking? Er is overcapaciteit nodig om kinderen direct te 

kunnen plaatsen. Zoals gezegd moet er ook naar gezin en systeem gekeken worden. En het knelpunt 

in aanbod op wonen. Klinisch aanbod is beperkt. 

Wat is de potentie van deze samenwerking van waar iemand woont en het systeem waar iemand 

onderdeel van uit maakt.  Hebben we dit voldoende benut? Je kunt verblijf limiteren op bijvoorbeeld 30 

dagen, maar dat gaat niet als je geen passende vervolgplek hebt. Koop die in elk geval goed in. 

Terugblik op het gesprek en verwachtingen voor volgende keer 

We zijn nog lang niet klaar, hoe nu verder? Alle aanwezigen vonden het een prima gesprek, en willen 

zich ervoor inspannen om te komen tot gezamenlijke afspraken die als basis kunnen dienen voor de 

toekomstige ontwikkeling zoals deze is geschetst voor de doelgroep in segment behandeling met 

verblijf. 

Wij gaan ambtelijk de terugkoppeling bespreken en komen hier bij jullie op terug in voorbereiding op 

het volgende gesprek. Dank voor ieder zijn inbreng. 

 

 

 


