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Inleiding 
 
Crisisdienst 
Gemeenten zijn volgens de Jeugdwet wettelijk verplicht om in spoedeisende gevallen 
jeugdhulp direct bereikbaar en beschikbaar te hebben. Ook de  WMO schrijft een 
vergelijkbare verantwoordelijkheid voor. Daarnaast is een vergelijkbare 
verantwoordelijkheid vanuit de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet neergelegd 
bij Zorgkantoren en Zorgverzekeraars1. 
Dit zijn situaties waarbij per direct hulp moet worden geboden (binnen en buiten 
kantooruren). Om dit te realiseren moet er te allen tijde (24/7) iemand bereikbaar zijn 
die crisisinterventie kan bieden en de jeugdige of volwassene op een snelle en 
deskundige manier kan verwijzen naar de juiste hulp. Vormgeving van deze 
verantwoordelijkheid vindt veelal plaats via een crisisdienst.   
 
Onder een crisisdienst verstaan we een dienst die 24 uur per dag bereikbaar is. Voor 
situaties buiten kantoortijden gaat het om spoed en crisissituaties die niet kunnen 
wachten tot de volgende dag. Bij een melding maakt de crisisdienst de afweging (triage) 
of onmiddellijke crisisinterventie nodig is of dat een casus kan worden doorverwezen 
binnen de reguliere (crisis)hulpverlening (ambulante intensieve hulp en/ of crisisopvang). 
Voor een uitgebreide begripsomschrijving van de terminologie zie bijlage 1 definities. 
Daarnaast zijn er crisisbedden en is er een aanbod van crisiszorg (intensieve 
hulpverlening gedurende een bepaalde periode). Deze zijn gecontracteerd via de 
gemeenten en zorgverzekeraars en maken dus geen onderdeel uit van de opdracht. 
Voor de integrale crisisdienst is het van belang om een dagelijks actueel overzicht te 
hebben van de beschikbaarheid van crisisplaatsen teneinde vlot te kunnen handelen. 
 
Huidige inrichting Bereikbaarheid en Crisisinterventie  
Vorig jaar heeft zowel in Holland Rijnland als Midden Holland een inventarisatie 
plaatsgevonden van jeugdhulpvoorzieningen in crisissituaties. Belangrijkste aanbieders 
die in beeld kwamen als wij kijken naar het  beschikken over een bereikbaarheidsdienst 
en crisisinterventie zijn Jeugdbescherming West, GGZ Rivierduinen, Kwadraad en MEE. 
De gegevens over de volwassenzorg waar het crisissituaties betreft zijn nog onvoldoende 
in beeld gebracht. Met verschillende partners in de volwassenzorg, zoals de Binnenvest 
en Rivierduinen volwassenzorg, hebben wel oriënterende gesprekken plaatsgevonden 
met het oog op versterken van de samenwerking.  
Belangrijke conclusies uit de inventarisatie van vorig jaar waren: 
- Er zijn verschillende loketten voor directe en indirecte crisisaanmelding (MEE, BJZ, 

GGZ, AMK, Kwadraad) voor verschillende, regelmatig elkaar overlappende 
doelgroepen. De hypothese is dat de toeleiding naar crisishulp doelgerichter en 
efficiënter geregeld kan worden waardoor de cliënt sneller de juiste hulp krijgt, 

- Er is soms sprake van een overlap tussen de diverse doelgroepen door 
gecombineerde problematiek (verstandelijk beperkte, psychiatrische en psycho-
sociale problematiek), 

- In de  keten wordt nog niet voldoende samengewerkt als het gaat om cliënten met 
gecombineerde problematiek, 

- In de huidige situatie kunnen meerdere organisaties betrokken zijn bij een crisis bij 
een jeugdige en/of diens gezin, 

                                                 
1  Informatiekaart Spoedzorg 31 maart 2015 



- Het hulpverleningsaanbod van de verschillende instellingen is nog niet overal 
voldoende in verbinding met elkaar, 

- De doelgroep van alle jeugdigen tussen 0 en 23 jaar in crisissituaties is nergens 
100% in beeld, 

- De inzet van digitale systemen is een punt van aandacht bij de verdere inhoudelijke 
uitwerking van de samenwerking (bijvoorbeeld in geval van crisis buiten kantooruren 
is het van belang voor de beoordeling dat nagezocht kan worden of het een bekende 
is (met bepaalde achtergrond) of niet).   
 

 
 
Aanleiding tot integrale crisisdienst 
 
Momenteel zijn er verschillende crisisdiensten in de regio: bij Kwadraad, bij voormalig 
Bureau Jeugdzorg (nu Jeugdbescherming West) en de GGZ. Ook het AMHK (Veilig Thuis) 
moet  24 uur per dag bereikbaar zijn. Professionals geven aan grote behoefte te hebben 
aan een eenduidige ingang tot hulpverlening bij een crisis (of beleving van een crisis) 
Voor burgers is transparantie in deze evenzeer van belang. 
Er hoeft geen onderscheid te zijn in leeftijd of doelgroepen: 1 integrale toegang waar 
iedereen terecht kan heeft nadrukkelijk de voorkeur. We gaan dan ook uit van een 
crisisdienst van 0-100. 
Door de crisisdiensten te bundelen, kan integraal, efficiënt en effectief worden gewerkt. 
Wel moet de benodigde specialisaties zijn gewaarborgd voor de diverse doelgroepen 
(psychiatrische problematiek, jeugd, cliënten met een beperking). 
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. Het ligt 
dan ook in de rede voor te stellen dat er een crisisdienst komt die voor beide regio’s 
werkzaam is. 
 
 
Positionering integrale crisisdienst 
In 2014 is door de gemeenten aan de  aanbieders  gevraagd tot 1 integrale regionale 
crisisdienst te komen voor de doelgroep 0-100 jaar+. Gezien de hectiek eind 2014 in 
aanloop naar 2015 is de voorbereiding hiervan gestagneerd. 
 
Er zijn verschillende opties voor het onderbrengen van deze crisisdienst: 

- Bij 1 van de huidige aanbieders: JB West, Kwadraad of de GGZ 
- Een geheel nieuwe crisisdienst die niet gerelateerd is aan huidige aanbieders 
- Aan te sluiten bij de bereikbaarheidsdienst van het AMHK/Veilig Thuis. 

Dit laatste heeft om diverse redenen de voorkeur: 
 
De sector Maatschappelijk Zorg en Veilig Thuis (MZVT) van de GGD brengt diverse 
vormen van (bemoei)zorg/hulp bij elkaar. Deze afdeling omvat de volgende diensten/ 
teams: 

 Veilig Thuis, 
 Calamiteiten- en zedenteam, 
 Meldpunt zorg en overlast, 
 Inzet bij Veilig Thuismeldingen, 
 Team BKK(basiszorg kwetsbare kinderen). 

Landelijk is afgesproken dat zorgmeldingen van de politie naar Veilig Thuis gaan.  Beide 
regio’s hebben het voornemen om ook het Jeugdpreventieteam (JPT) hier bij aan te laten 
sluiten, zodat de meldingen van politie snel opgepakt kunen worden. 
Dat alles leidt tot het voorstel de integrale crisisdienst hier bij de GGD/Veilig Thuis te 
positioneren. 

 



Veilig Thuis (AMHK) is altijd bereikbaar en handelt indien noodzakelijk bij huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Een crisissituatie rond een huishouden hoeft niet altijd  
betrekking te hebben of gepaard te gaan met huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Wel zal in alle gevallen de veiligheidssituatie voor de betrokkenen beoordeeld worden. 
Belangrijk voor de jeugd is de samenwerking van Veilig Thuis met Jeugdbescherming 
west en BBK (Bereikbaarheid Buiten Kantoortijden van Kwadraad). Gecertificeerde 
instellingen voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, hebben een 24/7 
bereikbaarheid beschikbaar als dit binnen het gedwongen kader geboden moet worden, 
maar wel gericht op de problematiek van de jeugd. 
 
De eerste verkennende gesprekken met bestuurders en de GGD zijn positief. In de 
tussenliggende periode is voor jeugdhulp de 24 uurs bereikbaarheidsdienst van 
Kwadraad beschikbaar gebleven voor Holland Rijnland en voor Midden Holland is de 24 
uurs bereikbaarheid beschikbaar via Jeugdbescherming West. 
 
 
Doel/ Opdracht 
Komen tot een organisatievoorstel voor de invoering van 1 integrale crisisdienst 0-100+ 
per 1-1-2016, ondergebracht bij de GGD op basis waarvan een implementatieplan kan 
worden uitgewerkt. Het voorstel omvat: 
 een capaciteitsvoorstel plus benodigde/gewenste expertise voor de crisisdienst ( 

bereikbaarheidsdienst en interventieteam) om een 24/7 bereikbaarheid te kunnen 
garanderen, 

 concept begroting voor integrale crisisdienst, 
 bepaling welke van de huidige crisisdiensten worden geïntegreerd in de integrale 

crisisdienst en welke worden georganiseerd als samenwerkingspartner (als het 
bijvoorbeeld om specialistische kennis gaat die zeer beperkt voorkomt in 
crisissituaties en als het gaat om schaalgrootte en inzet medewerkers), 

 Voorstel doen op welke wijze de crisisdienst toegang heeft / kan krijgen  tot 
informatie van cliënten die reeds in zorg zijn nu er een grote diversiteit is aan 
registratiesystemen, 

 een voorstel voor onderbrenging van de te integreren crisisdienstfuncties bij de sector 
MZVT van de GGD, 

 Afspraken over opzetten van een advies en consultfunctie evenals het op- en 
afschalen naar reguliere hulp/wijkteams etc. 

 Duidelijkheid in hoeverre (in welke situaties) binnen het crisisinterventieteam ook 
crisiszorg geboden wordt, 

 Te bepalen of bij de crisisdienst ook de coördinatie van crisisplaatsingen plaats kan 
vinden, 

 In overleg te treden met de zorgverzekeraars om samen te werken en gezamenlijk te 
financieren, 

 het samenbrengen van de diverse soorten expertise en kwaliteit en het ontwikkelen 
van een gezamenlijke werkwijze,  

 Crisisdiensten bestaan al langer op basis van de AWBZ, Zorgverzekeringswet en de 
Wet op de Jeugdzorg. Het is van belang de opgebouwde kennis en ervaring van 
bestaande crisisdiensten ook in de nieuwe opzet te behouden. Daarvoor moet 
uitgezocht worden hoe de inzet van bestaande expertise in de nieuwe crisisdienst kan 
worden ondergebracht. 

 
Opdrachtgever/ projectbegeleiding 
Gezamenlijke gemeenten in Holland Midden en de zorgverzekeraars Z&Z en VGZ. 
Deelname namens gezamenlijke gemeenten: 
Marco van der Zwam: gemeente Bodegraven (jeugd) 
Tessa Helleman: gemeente Krimpenerwaard (WMO) 
Judith van der Zwaan: Kaag en Braassem  (WMO) 
Nanda van Beest: Leiden (jeugd) 
 



Een uitgewerkt voorstel over de integrale crisisdienst komt de komende maanden 
richting ambtelijk en bestuurlijk overleg (in ZHN betreft dit het AO jeugd en PHO). 
De Zorgverzekeraars hebben al aangegeven dat zij betrokken willen worden in de 
opdracht om te komen tot een integrale crisisdienst 0-100.  De gesprekken zijn nog niet 
gevoerd omdat pas later bekend is geworden dat Zorg en Zekerheid wil participeren. De 
gesprekken worden op zo kort mogelijke termijn gevoerd en kunnen nog leiden tot een 
aanpassing op de opdracht. Indien mogelijk zullen wij u nog voor het bestuurlijk overleg 
over de laatste stand van zaken informeren dan wel zal dit in een volgend bestuurlijk 
overleg worden geagendeerd. 
 
 
Opdrachtnemer 
RDOG HM: projectleider P.Blom 
 
Deelnemende instellingen: (projectorganisatie) 
Jeugdbescherming West : Ellen Vaneker 
Kwadraad: Sanne Rodenburg 
Veilig Thuis: Eus Zegers 
Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ): GGZ Kinderen en Jeugd en GGZ Volwassenen 
Licht Verstandelijke Beperking (LVB): MEE 
Overige;  
 
 
Resultaat 
Realisatie van een intersectorale (GGZ, LVB en Jeugd & Opvoedhulp) crisisdienst voor de 
leeftijd 0-100+ bij de afdeling Maatschappelijk Zorg en Veilig Thuis  bij de GGD. Inclusief 
het crisis interventieteam.  
Een herkenbare ingang voor crisissituaties volwassenen en jeugd, zowel voor cliënten als 
voor professionals. 
24 – uurs bereikbaarheid voor spoed en crisissituaties.   
Een efficiënt en effectief ingerichte crisisdienst. 
 
 
Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 Eén toegang, 24/ 7 bereikbaar voor burgers en professionals; zowel binnen als 
buiten kantoortijden; voor spoed en crisissituaties, 

o Door het organiseren van de toegang tot de crisisdienst via één (soort) 
aanspreekpunt is voor zowel inwoners als professionals duidelijk waar 
vragen en meldingen over crisiszorg kunnen worden behandeld. Zij weten 
waar zij de melding kunnen doen 

o Gemeenten krijgen meer grip en  hebben zicht op de uitvoering, kwaliteit 
en financiering.  

 De  integrale crisisdienst heeft korte lijnen met reguliere hulp, de JGT teams, 
sociale teams, huisartsen, politie etc., 

 Risicotaxatie (inclusief gevaarcriteria) en een snelle en goede triage vormen de 
basis voor, waar nodig, passende, perspectiefgerichte 
vervolg(crisis)hulpverlening; dit geldt voor alle aangemelde cliënten, 

 De in- en uitstroomroute is, in samenwerking met zowel de basisvoorzieningen, 
het CJG/ JGT, als de gespecialiseerde hulpinstellingen, snel, duidelijk en 
(methodisch) aansluitend (systeemgericht/ 1G1P/ Signs of Safety etc.), 

 Met de beoogde koppeling tussen de jeugd en volwassenen crisisdienst wordt er 
integraal en systeemgericht gekeken op het moment dat sprake is van een 
crisissituatie, 

 Beschikbaarheid en bereikbaarheid crisisdienst – Verdeling binnen en buiten 
kantooruren, 

 De crisisdienst wordt binnen de huidige financiële kaders vormgegeven. 



 Voor het effectief kunnen fungeren als crisisdienst is beschikbaarheid van 
relevante klantgegevens bij ketenpartners noodzakelijk. 

 
 
Rapporteren aan:  
De crisisdienst rapporteert per ½ jaar aan de gemeenten over aantallen meldingen, aard 
en doorverwijzingen. Dit zo globaal mogelijk, maar wel  als beleidsinformatie. Signalen 
en trends worden tussentijds gemeld. 
 
Planning:  
In oktober een voorstel gereed voor bestuurlijk overleg. 
 
 
 
Opmerkingen/ relaties met andere projecten  
In relatie met Veiligheid zijn er lijnen met het project meldkamer in Den Haag, waar 
brandweer, politie en ambulance betrokken zijn. Aansluiting op het project meldkamer 
Den Haag is daarmede een mogelijkheid voor nadere verkenning. Interessant is dat dit 
initiatief werkt voor de politieregio die overeenkomt met de GGD-regio Hollands Midden. 
Vanuit Veilig thuis wordt al afgestemd worden met Veiligheidshuis en politie. 
 
 
 
 
 
Bijlage 1. Definities 
 
Stagnatie van jeugdhulp:  de uitvoering van de hulp, zoals vastgelegd in het 
gezinsplan stagneert. Dit kan komen door stagnatie in de hulpproces of door stagnatie bij 
de cliënt. 
 
Klachten: het gaat om klachten van de cliënt over de jeugdhulp, de bejegening of 
klachten richting de gemeente 
 
Crisis: de cliënt verkeert in een crisis en er is direct hulp of interventie nodig. 
 
Crisisdienst: 24 uurs bereikbaar meldpunt dat bij meldingen triage doet en waar nodig 
crisishulp inschakelt 
 
Incidenten: incidenten zijn (in vergelijking met calamiteiten relatief lichte) verstoringen 
van het hulpverleningsproces 

Crisisinterventie  
Crisisinterventie, is het inschatten van de ernst van de crisis en het nemen van 
maatregelen om de crisis te stabiliseren. 
Bij een melding maakt een crisisdienst de afweging of onmiddellijke crisisinterventie 
noodzakelijk is: adviseren of ingrijpen. Dit betekent dat in het eerste geval een 
adviserend gesprek voldoende kan zijn en in het tweede geval direct uitrukken 
noodzakelijk kan zijn omdat het een ernstige situatie betreft waarbij direct fysiek gevaar 
dreigt. Een casus kan worden doorverwezen naar reguliere hulp of een wijk- of 
buurtteam, of dat een gecertificeerde instelling gevraagd wordt intensief 
casemanagement te bieden (met of zonder maatregel OTS) als de veiligheid van de 
kind(eren) dat vereist. Wanneer nodig, wordt er direct hulp aan kinderen en ouders 
geboden.  



In geval van een crisisinterventie is er 24 uur per dag 7 dagen per week een team 
beschikbaar. Het crisisinterventieteam kan in geval van een crisis een interventie doen.  
Het gezin wordt zo snel mogelijk overdragen aan de professional die het gezin hulp kan 
bieden;  

 
Crisiszorg – Crisiszorg 4 tot 6 weken indien nodig  
Crisiszorg is de ingezette hulp na de crisisinterventie en kan bijvoorbeeld bestaan uit 
ambulante crisishulp of crisispleegzorg. Dit is een breder begrip dan bijvoorbeeld met crisis-
DBC1 binnen de GGZ wordt bedoeld. Voor de duur van crisiszorg wordt een periode van 
4 weken gehanteerd waarbij in bijzondere situaties een verlenging van de duur van 
crisiszorg mogelijk is tot maximaal 6 weken. 
 


