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*MEE
*GGD
*Bureau Jeugdzorg
*Kwadraad
*Cardea

*GGZ Rivierduinen
*Horizon
*Curium
*Ipse De Bruggen
*De Brijder
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*We zijn er voor kinderen en hun ouders
*Wij geloven er in dat wij met ons aanbod en 

onze mensen gezamenlijk een goed 
antwoord kunnen geven op de 
(hulp)vragen uit de samenleving (jeugdigen 
en hun gezinnen) met de benodigde 
consequenties van dien

*Een goed ‘waarom’ maakt elk ‘hoe’ 
draaglijk (Friedrich Nietzsche)
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*Er moet een samenwerkingsvorm komen voor de 
Jeugd- en Gezinsteams

*Vertrekpunt: de ‘must haves’ op 1 januari 2015
*Drie voorwaarden:

*Zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk
*Gezamenlijk ambitie en inspiratie (het geloof) 

moeten aan de basis staan van de vorm die wordt 
gekozen

*Het moet vanaf dag 1 werken!
*Consensus met gemeenten
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*Dit betekent concreet:
* Teams toegankelijk voor cliënten
*Bepaal wat op 1 jan 2015 in teams komt
*Contracteerbaar voor gemeenten
*Herkenbaar voor afzonderlijke gemeenten met 

mogelijkheden voor sturing
*Zaken geregeld: (wettelijke) bepalingen inzake 

borging  verantwoordelijkheid, veiligheid, 
aansprakelijkheid, privacy en werkgeverschap

*Condities voor professionals (zoals ruimte, 
ondersteuning)

*Duurzaamheid gewaarborgd in configuratie:
verbinding met kennisontwikkeling en innovatie
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*Er moet op 1 januari 2015 een adequate 
samenwerkingsvorm staan

*Hierbij gaat het primair om het organiseren 
van de zorg, niet om de organisatie van de 
zorg

*80% van de zorgvraag kunnen afdekken 
(binnen een paar jaar)
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*Eigentijds, effectief en efficiënt
*Commitment 14 (of 13?)gemeenten
*Effectief partnerschap: opdrachtgever en opdrachtnemer
*Niet in beton gegoten: vorm is flexibel zijn, zodat andere 

partijen zich kunnen aansluiten
*Teamleden hebben breed blikveld en hebben hun 

specialiteiten
*Gemeenten van invloed op samenstelling teams (couleur 

locale)
*Verbinding met, en commitment bij partners in de keten
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*Voorstel Prentenkabinet: Cardea en 
Kwadraad bereiden besluitvorming 
samenwerkingsvorm voor en maken plan

*Samenwerkingsvorm is het vertrekpunt, 
geen eindmodel!!!

*Rol gemeenten en overige leden 
Prentenkabinet (en wellicht nog anderen) in 
fase kwartiermaken: klankbord, advisering 
(inhoud en vorm)
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*Continuïteit van zorg voor de klant moet 
gewaarborgd zijn, zowel op korte als op lange 
termijn

*Inhoud is leidend bij bepaling verhouding en 
verdeelsleutel J&G-cluster – Specialistisch cluster

*Voor de zomer is integraal startdocument gereed
*Voor de zomer keuze voor samenwerkingsvorm
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*We willen en kunnen het niet alleen: gezamenlijk 
optrekken aanbieders en gemeenten is 
noodzakelijk

*Uitnodiging aan wethouders: denk mee over 
optimale inrichting proces en optimale 
sturingsvorm om te komen tot…

*Eind mei / begin juni bijeenkomst met 
bestuurders gemeenten / aanbieders, ambtelijk 
ondersteuners (gemeenten en werkveld) en 
(bijvoorbeeld) Pels Rijken over mogelijke 
samenwerkingsvormen (inclusief voor- en 
nadelen)
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*Voor zomerreces 2014:
*Plan gereed
*Bepaald welke zorg op 1 jan. 2015 in de 

teams komt
*Vaststelling samenwerkingsvorm

*Derde kwartaal 2014:
*Vaststelling wijze van inzet personeel
*Keuze kernportfolio
*Vaststelling aantal teams en omvang inzet 

ketenpartners


