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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Integrale crisisdienst 0-100 regio MH 
 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars  zijn 
bij wet verplicht om in spoedeisende gevallen 
bereikbaar en beschikbaar te zijn door een crisisdienst 
in te richten die 24 uur per dag bereikbaar is, waarbij 
per direct hulp kan worden geboden (binnen en buiten 
kantooruren).  
Momenteel zijn er verschillende crisisdiensten actief 
en ontbreekt een eenduidige ingang tot hulpverlening 
bij een crisis. Er is grote behoefte aan een eenduidige 
ingang, waarbij er geen onderscheid hoeft te zijn in 
leeftijd of doelgroepen. 
Er is overlap tussen de crisisdiensten van Holland 
Rijnland en Midden Holland, die samen 1 
veiligheidsregio vormen. Beide regio’s delen ook de 
organisatie Veilig Thuis. Er komt één crisisdienst die 
voor beide regio’s en alle leeftijden werkzaam is. 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  DB 
  AB 
   

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
11 November  
2015 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. In te stemmen met de  voorgestelde inrichting 
van de crisisdienst 0-100 

2. In te stemmen met de voorgestelde planning 
3. Te besluiten tot overdracht van het huidige 

CIT van Jeugdbescherming West per januari 
2016 naar de GGD HM en dit proces onder te 
brengen in het traject overdracht JPT naar 
GGD HM 

4. De GGD HM opdracht te geven om een 
implementatieplan met begrotingsvoorstel uit 
te werken volgens de geschetste kaders, 

5. Besluit 4 tevens ter kennis name voor te 
leggen aan het DB van de GGD HM. 
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6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

In tegenstelling tot de eerdere opdracht kan 
uitwerking tot een l implementatieplan pas worden 
opgestart na goedkeuring van het inrichtingsmodel.  

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Regionale samenwerking draagt bij aan een betere 
kwaliteit van de zorgverlening in heel Hollands 
Midden 

8. Inspraak Nvt 

9. Financiële gevolgen Implementatieplan inclusief begroting volgt in april 
2016 

10. Bestaand Kader Jeugdwet, WMO Wet langdurige zorg en 
Zorgverzekeringswet  

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
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Adviesnota PHO   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp:  
Integrale crisisdienst 0-100 regio MH 
 
 
Beslispunten: 
 

1. In te stemmen met de  voorgestelde inrichting van de crisisdienst 0-100 
2. In te stemmen met de voorgestelde planning  
3. Te besluiten tot overdracht van het huidige CIT van Jeugdbescherming West per 

januari 2016 naar de GGD HM en dit proces onder te brengen in het traject overdracht 
JPT naar GGD 

4. De GGD HM opdracht te geven om een implementatieplan met begrotingsvoorstel uit 
te werken volgens de geschetste kaders.  

5. Besluit 4 tevens ter kennis name voor te leggen aan het DB van de GGD HM 
 
Inleiding: 
Onderzoek naar de huidige situatie levert het beeld op van efficiënt georganiseerde 
bereikbaarheid en interventie bij crisis.  Het aantal inwoners, de aard van de regio en de 
geografische spreiding bepalen de mogelijkheden om in onze regio een integrale dienst 
efficiënt en effectief in te richten. 
Bovenstaande factoren en wettelijke kaders, beroepsgroep gebonden kwaliteitseisen en de 
veelheid aan veranderingen en ontwikkelingen binnen het geheel sociaal domein maken het 
inrichten  van een regionale integrale crisisdienst tot een bijzonder complexe opdracht. Er is 
daarom meer tijd nodig dan in de opdracht was gepland, om te komen tot een implementatie 
plan met onderliggende begroting. Er is bij alle betrokken partijen stevig draagvlak voor het 
onderliggende voorstel.  
 
Regionale samenwerking 
Er is overlap tussen de crisisdiensten van Holland Rijnland en Midden Holland, die samen 1 
veiligheidsregio vormen. Beide regio’s delen ook de organisatie Veilig Thuis. Er komt een 
regionale crisisdienst die voor beide regio’s en voor alle leeftijden werkzaam is. 
 
De Zorgverzekeraars VGZ en Zorg en Zekerheid hebben beide contactpersonen aangewezen 
voor dit traject en hun bereidheid tot medewerking toegezegd.  
 
Beleidskader: 

 Jeugdwet,  
 WMO  
 Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet 
 

Beoogd effect: 
De medewerkers van het huidige crisis interventieteam jeugd (CIT van JBW) , medewerkers 
van Kwadraad (voor volwassenen) en de crisisdienst van de GGZ vormen samen de integrale 
crisisdienst HM.  

Vergadering: PHO Maatschappij 
 

Datum: 11 november 2015 
 

Locatie:  
Agendapunt:  
Kenmerk:  
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De crisisdienst is 24/7 bereikbaar voor burgers en professionals met vragen over crisis.  
Er is een centraal nummer waarop de crisisdienst bereikbaar is. Dit centrale telefoonnummer 
wordt ondergebracht bij Veilig Thuis, binnen de sector MZVT van de GGD HM.  
 
Het huidige crisisinterventieteam van Jeugdbescherming West (CIT- JBW) wordt 
ondergebracht bij de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT) van de GGD HM. 
Met medewerkers van Kwadraad vormen zij het nieuwe crisisinterventieteam voor Jeugd en 
Volwassenen. Met Kwadraad worden verschillende opties onderzocht met betrekking tot 
positionering, variërend van detachering tot onderbrenging bij de GGD. 
 
De crisisdienst van de GGZ blijft gepositioneerd binnen de GGZ. Dit garandeert een optimale 
verbinding in de acute psychiatrische keten van psychiatrisch crisiswerk, met ambulante en 
klinische psychiatrische zorg. De crisisdienst GGZ en het nieuwe crisisinterventieteam Jeugd 
en Volwassenen werken zeer nauw samen op basis van een gemeenschappelijk kader en 
samenwerkingsafspraken, zoals: GGZ beoordelingen op verzoek, gezamenlijke inzet, etc. 

Argumenten 
 
Overgang CIT van JBW naar GGD HM: 
Gezien de samenhang in uitvoerende taken tussen Veilig Thuis (VT) , jeugdpreventieteam JPT 
en huidige crisisinterventieteam van JBW (CIT) ligt het voor de hand om ook het CIT over te 
laten gaan naar de GGD HM. 
 
Positionering GGZ: Dit voorstel garandeert een optimale verbinding in de acute psychiatrische 
keten van psychiatrisch crisiswerk, met ambulante en klinische psychiatrische zorg. Het zorgt 
er ook voor dat de leverplicht van de GGZ efficiënt en maximaal gefaciliteerd wordt. 
Integratie van de GGZ met andere delen van een crisisdienst levert veel obstakels op. 
 
De taken van Veilig Thuis en het nieuwe crisisinterventie team voorlopig gescheiden gezien de 
wettelijke bepaalde eigenstandige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Veilig 
Thuis, blijven. De positionering van het nieuwe crisisinterventie team en aansturing van de 
nieuwe integrale crisisdienst vanuit de GGD HM borgen nauwe samenwerking tussen veilig 
Thuis en de medewerkers van de crisisdienst.  
 
Planning 
De uitvoering van het crisiswerk mag op geen enkel moment in gevaar komen. 
De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing: 
 

 Tijdens het inrichten van de nieuwe crisisdienst, gaat het werk gewoon door 
 Niet alle ontwikkelingen binnen de crisisdienst kunnen tegelijk vorm krijgen. Dit hangt 

o.a. samen met wettelijke kaders en beroepsgroep gebonden kwaliteitseisen en de 
veelheid aan veranderingen en ontwikkelingen binnen het geheel sociaal domein. 

 Om een optimaal resultaat te behalen binnen het huidige budget is tijd nodig 
(fasering) om de crisisdienst goed in te richten  
 

Financiën:  
Gezien de complexiteit van de opdracht ligt er nog geen financiële onderlegger  voor de 
inrichting van de integrale crisisdienst, anders dan het principe “komen tot een budgettair 
neutraal organisatievoorstel”. Na goedkeuring van het inrichtingsprincipe door het PHO kan 
het implementatieplan worden uitgewerkt inclusief  begroting van zowel eenmalige als 
structurele  kosten. Dit voorstel komt in april 2016 terug op de agenda van het PHO.  
 
Bijlage: voorstel inrichten integrale crisisdienst 0-100 regio MH 


