Bijlage 3

Procesbeschrijving: Opstellen van een nieuw OGGZ‐convenant voor de regio Zuid‐Holland Noord
De 3D‐werkgroep OGGZ wil het PHO Sociale Agenda graag op de hoogte brengen van de stappen die
worden genomen om te komen tot formalisering van nieuwe afspraken mbt de doelgroep met
complexe problematiek. Hieronder een korte toelichting:
In het kader van:
1. de nieuwe taken op het gebied van de OGGZ, die naar de (centrum)gemeenten toekomen
2. het afsluiten van een nieuw Regionaal Kompas (meerjaren‐werkagenda voor de doelgroep)
dat in 2015 ingaat
is het wenselijk een nieuw convenant OGGZ af te sluiten.
De 3D‐werkgroep OGGZ heeft in het kader van de nieuwe OGGZ‐taken de opdracht gekregen
nieuwe (sub)regionale afspraken te maken op gebieden als preventie, begeleiding van de
maatschappelijke opvang, GGZ‐inloop en Beschermd Wonen. De nieuwe versie van het Regionaal
Kompas betekent eveneens dat de samenwerking in de regio voor deze doelgroep zal moeten
worden aangepast en uitgebreid.
Het oude convenant is om deze redenen niet meer toereikend en zal moeten worden aangepast
aan de nieuwe situatie en afspraken. De werkgroep is bezig om in samenwerking met alle op dit
gebied werkzame partijen (gemeenten, zorgpartijen, cliëntorganisaties, woningcorporaties) een
nieuw convenant op te stellen en dit analoog aan het vaststellen van het nieuwe Regionaal
Kompas te laten tekenen.
Het convenant kan daarmee worden gezien als sluitstuk van alle regionaal lopende trajecten
rondom de doelgroep OGGZ. Omdat o.a. afspraken rondom samenwerking, coördinatie en
doorzettingsmacht niet kunnen wachten, worden deze al zsm vastgelegd in een eerste versie en
zal een conceptversie van het convenant worden verspreid. Commitment hiervoor zal gevraagd
worden van de deelnemende partijen. De officiële ondertekening zal echter pas plaatsvinden als
het nieuwe Regionaal Kompas wordt afgesloten, omdat de daarin vastgelegde doelen nog
wijzigingen/aanvullingen zouden kunnen opleveren op de al opgenomen afspraken.
Gemeenten zullen in een later stadium een lokale bijlage bij het convenant voegen, waarin de
individuele gemeenten intern vastleggen waarmee en hoe zij de OGGZ‐doelgroep ondersteunen.
Te denken valt aan de aansluiting op de eventuele lokale wijkgebonden teams, de aansluiting
met afdelingen werk en inkomen, huisvesting en de bestaande zorgoverleggen. Dit kan per
gemeente verschillen, maar het is van wezenlijk belang om naast de samenwerking tussen
gemeenten en zorgpartijen mbt de doelgroep OGGZ ook binnen gemeenten de interne
samenwerking tussen afdelingen en de betreffende gezamenlijke doelen vast te leggen.
De werkgroep zal op korte termijn werksessies met zorgpartijen, cliëntorganisaties en
corporaties organiseren om gezamenlijk een nieuwe convenanttekst op te stellen. De eerste
sessie vindt plaats op 2 december a.s. De werkgroep wil vervolgens de bestuurders meenemen in

het proces door de conceptversie(s) terug te laten komen in het Bestuurlijk Overleg OGGZ en het
Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. De officiële ondertekening door de bestuurders vindt
in het eerste kwartaal van 2015 plaats, analoog aan het afsluiten van het Regionaal Kompas. De
werkgroep zal daarnaast een concepttekst voor de bovengenoemde lokale bijlage opstellen, die
gemeenten kunnen gebruiken voor de interne afstemming en vastlegging.

