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1  Aanleiding 
 

Sinds de transitie van de opdracht voor het bieden van ondersteuning en Beschermd Wonen naar de 
gemeenten in 2015 wordt in heel Nederland volop geëxperimenteerd om alle cliënten effectief en 
snel te kunnen voorzien in hun behoefte. Dit vereist duidelijkheid over primaire processen van toe-
leiding en samenwerking tussen aanbieders en de gemeente, maar ook tussen aanbieders onderling. 

In de Leidse regio is tevens met name de situatie rondom Beschermd Wonen nog volop in verande-
ring. In het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg 2017 – 2025 wordt als doel gesteld om 
inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het gebruik van voorzieningen voor Beschermd Wonen. In 
het kader van de ambulantiseringsopgave die werd voorgesteld in het rapport van de commissie 
Dannenberg en daarna werd overgenomen in het nieuwe regionale beleidskader maatschappelijke 
zorg 2017 – 2025 hebben de gemeenten zich tot opdracht gesteld om de doorstroming vanuit centra-
le voorzieningen voor Beschermd Wonen zo soepel mogelijk te laten verlopen en, daarenboven, de 
woonmogelijkheden voor deze doelgroep verder door te decentraliseren naar iedere gemeente of 
kleine clusters van gemeenten, afhankelijk van de vraag.  

Vanuit het innovatiebudget dat de gemeenten in 2017 voor dit onderwerp beschikbaar hebben ge-
steld hebben zorgaanbieders Prodeba, GGZ Rivierduinen en De Binnenvest een aanvraag gedaan 
voor het onderzoeken van de mogelijkheden om cliënten beter te ondersteunen bij niet-acute, crisis 
gerelateerde hulpvragen. Een uitbreiding van dergelijke mogelijkheden is nodig om zelfstandig wo-
nen mogelijk te maken en opname te voorkomen. Hierin is nu niet voorzien. 

Het flexibel en gezamenlijk aanbieden van een ondersteuningsstructuur op beschikbaarheidsbasis 
kan de stap naar zelfstandig wonen bij deze doelgroep verder vergemakkelijken. Het gaat er dan om 
dat cliënten en begeleiders extra hulp kunnen inschakelen op momenten dat dat nodig is. Vaak heeft 
alleen het feit dat de voorziening beschikbaar is al een sterk preventieve werking. 

Om helder in beeld te krijgen waar de behoefte van de doelgroep en hun directe begeleiders ligt is 
ten eerste een uitvraag gedaan middels een online vragenlijst. Ook zijn oriënterende gesprekken 
gevoerd met huisartsenposten, Brijder verslavingszorg en Stichting Lumen. Daarna is een werksessie 
georganiseerd waarin de thema’s en oplossingsrichtingen die uit de vragenlijsten en gesprekken naar 
voren kwamen verder zijn uitgediept; hoe creëren we 24-uurs beschikbaarheid? Hoe vinden we el-
kaar in de samenwerking? Hoe betrekken we ervaringsdeskundigen zorgen we dat we voor cliënten 
met wie het echt niet meer gaat de mogelijkheid hebben om tijdelijk gebruik te maken van een voor-
ziening met een intensiever zorgregiem? 

In deze handreiking beschrijven we, conform de onderzoeksopzet, de genoemde resultaten, plaatsen 
we ze op het spectrum van lichte naar zware hulpvragen en doen we suggesties en aanbevelingen 
voor nieuwe producten en samenwerkingsstructuren. Het betreft hier primair een samenwerking 
tussen de drie uitvoerende partijen, maar inmiddels zijn zoals gezegd ook Brijder en Stichting Lumen 
bij het project betrokken.  

Wij gaan graag met de gemeente in gesprek over de verdere uitwerking en borging van deze pro-
ducten. Daarbij is met name van belang om duidelijk te maken van partijen van elkaar nodig hebben 
om het aanbod te realiseren. Deze handreiking wil daartoe als kapstok dienen.  

 

Prodeba, De Binnenvest, GGZ Rivierduinen, mei 2018  
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2  Rapportage onderzoekstraject 
 

2.1  Conceptuele fase en werkvorm 
Het verloop van dit project werd gekenmerkt door een betrekkelijk lange aanlooptijd. De betrokken 
aanbieders waren het erover eens dat er ruimte lag voor verbetering van de bestaande situatie, maar 
het was lastig om tot een eenduidig beeld van veranderingen en mogelijkheden te komen. De ver-
schillende betrokken aanbieders werken vanuit verschillende disciplines, verschillende tradities en 
verschillende werkwijzen en was er geen sprake van universele behoeftes. 

Om te voorkomen dat dit project enkel van achter de tekentafel zou worden opgesteld werd uitein-
delijk besloten tot het doen van een uitvraag onder zoveel mogelijk betrokken partijen (huisartsen-
posten, begeleidende medewerkers en cliënten) middels (online) vragenlijsten (zie voor het rapport 
van deze vragenlijsten bijlage 1) en het organiseren van een werksessie om de opgehaalde resultaten 
verder uit te diepen. Deze werksessie vond plaats op 19 maart 2018. Hiervoor was een breed scala 
aan betrokkenen uitgenodigd, waaronder ook ervaringsdeskundigen en cliënten. Middels plenaire 
discussie en een carrouselwerkvorm werd verder nagedacht over de lacunes in het huidige aanbod 
en wat er nu echt nodig is (zie voor een transcript van de flipovervellen hiervan bijlage 2).  

2.2  Fases vóór de crisis: van eigen regie tot toezicht 
De identificatie van de verschillende fases voorafgaand aan een crisis liep als rode draad door het 
proces van ordenen van resultaten en het maken van productconcepten. De fases zijn gerelateerd 
aan controleverlies bij de cliënt; indien er nog sprake is van een bepaalde mate van eigen regie zijn 
andere ondersteuningsvormen nodig dan wanneer de cliënt niet meer in staat is om logisch na te 
denken of zichzelf te handhaven in het dagelijks leven. In de figuur hieronder is dit fasemodel uitge-
werkt. Bij de daarop volgende beschrijving van de nieuwe samenwerkingsstructuren en producten zal 
worden aangegeven in welke fases zij kunnen worden ingezet. In de huidige situatie zijn fase 4 en 5 
het beste geregeld. In die fases is de specifieke expertise van de GGZ crisisdienst nodig en kan dan 
ook worden ingezet. Het innovatieproject richt zich op de fases 1 tot en met 4. 

 

 

 

Fig.1 Fasemodel 

 
 
 
 

 

 

 
 

Dit model geeft tevens de reikwijdte van het project aan is daarmee een afbakening. De betrokken 
partijen willen met dit project nadrukkelijk aansluiten op de fase van crisisopname, maar zich niet op 
dat vlak begeven. Tot slot moet worden genoemd dat de producten en structuren die uit dit project 
voortkomen zich niet alleen richten op de cliënt zelf, maar soms ook op het beter faciliteren van di-
rect betrokken medewerkers, wat meer flexibele inzet mogelijk maakt en veiligheidsbeleving binnen 
woonvormen en de ambulante setting kan bevorderen. 
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2.3  Uitvraag 
Door de stuurgroep is in de periode januari – februari 2018 zoals gezegd vragenlijsten opgesteld voor 
cliënten en voor medewerkers. Hiermee is een uitvraag gedaan naar de grootste knelpunten en ver-
anderwensen en belangrijkste ervaringen rondom de hulpverlening bij dreigende crisissituaties. 
Hieronder zullen de belangrijkste resultaten worden besproken. Voor een volledig overzicht van de 
resultaten van de uitvraag wordt verwezen naar de rapportage in bijlage 1. 

2.3.1  Belangrijkste resultaten cliënten/ervaringsdeskundigen 
De vragenlijst voor cliënten werd digitaal en fysiek aanboden aan cliënten binnen het Beschermd 
Wonen en ambulante begeleiding van Prodeba, GGZ Rivierduinen en De Binnenvest. In totaal werd 
de vragenlijst door 19 cliënten ingevuld, waarvan er 12 zelfstandig en 7 beschermd wonen. De vol-
gende diagrammen geven de mening van de cliënten over de kwaliteit van de hulpverlening bij crisis-
situaties weer. 
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Uit de manier waarop cliënten bovenstaande vragen hebben beantwoord, blijkt komen twee zaken 
duidelijk naar voren: er is nog voldoende ruimte voor verbetering bij de hulpverlening rondom drei-
gende crisis en cliënten geven aan overdag beter en sneller geholpen te worden dan ’s avonds en in 
het weekend. Dit geeft richting aan de prioritering en het denken over het verbeteren van het aan-
bod. 

Aan de cliënten is ook gevraagd wat zij wenselijk vinden in de hulpverlening rondom dreigende crisis. 
Hieronder een greep uit de antwoorden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Thema’s die in de beantwoording van deze vraag naar voren komen zijn vooral de snelheid, persoon-
lijke aandacht, laagdrempelige beschikbaarheid van hulpverleners (al of niet via telefoon/internet) en 
de beschikbaarheid van een rustige omgeving. 

‘Aandacht maakt alles mooier. Misschien een telefoonlijn of chatbox opstarten waar mensen te-

recht kunnen voor even een fijn gesprekje. En anders misschien wat persoontjes zoeken die ie-

mand met een beginnende depressie kan helpen leuke dingen te ondernemen. Of gewoon even op 

de koffie. En verder is dit per persoon verschillend.’ 

‘Medicijnen geven, rustige omgeving, steunen.’ 

‘Snel actie ondernemen, serieus nemen, Sneller opnemen.’ 

‘Direct bereikbaar zijn.’ 

‘Ieder persoon als een eigen individu helpen, in plaats van alleen naar diagnoses te kijken.’ 
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2.3.2  Resultaten medewerkers 
Ook medewerkers van de betrokken zorgorganisaties die werkzaam zijn als begeleider, behandelaar 
of zorgcoördinator zijn bevraagd over hun ervaringen met de hulpverlening bij dreigende crisisgeval-
len. Deze vragenlijst, die de medewerkers digitaal via een link werd aangeboden, werd door 50 me-
dewerkers ingevuld. De verdeling naar organisatie daarin was als volgt: 

 

Voor deze medewerkers werd in de vragenlijst de dreigende crisis geoperationaliseerd als:  

Een situatie waarin een cliënt overlast of gevaar voor zichzelf of omwonenden veroor-
zaakt of dreigt te veroorzaken als gevolg van gedrag waarbij GGZ-problematiek een rol 
speelt. 

Op de vraag hoe vaak zij zich gemiddeld per jaar geconfronteerd zagen met een dergelijke situatie, 
antwoordden zij als volgt:  
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Rond 90 procent van de ondervraagden heeft 10 keer of minder per jaar te maken met een dreigen-
de crisis bij een cliënt. Bij een klein gedeelte komt een dreigende crisis vaker voor. Uitgesplitst naar 
de drie aanbieders ontstaat de volgende verdeling: 

 ≤ 10 keer 10 – 20 keer ≥ 20 keer 

Prodeba 60% 40% 0% 
De Binnenvest 94,4% 5,6% 0% 
GGZ Rivierduinen 95% 5% 0% 
 

De medewerkers van Prodeba geven aan het vaakst met een dreigende crisissituatie te worden ge-
confronteerd.  

De respondenten werd ook de vraag gesteld naar hun ervaringen met de bestaande structuur bij 
dreigende escalatie/crisis. Om doorverbonden te worden met de crisisdienst van de GGZ dient buiten 
kantooruren immers eerst de huisarts te worden geraadpleegd. Over de bereikbaarheid van de huis-
arts geven de medewerkers als volgt antwoord: 

 

 

Op de vraag in hoeverre de juiste professional vervolgens beschikbaar is om aan de hulpvraag tege-
moet te komen, geven de medewerkers het volgende antwoord: 
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De antwoorden op deze vragen laten zien dat het voor betrokken professionals niet vanzelfsprekend 
is dat zijn snel geholpen worden. Zeker gezien het feit dat de crisisdienst van de GGZ (behalve voor 
medewerkers van GGZ Rivierduinen) alleen via de huisarts bereikbaar is, lijkt een flink struikelblok op 
te leveren in de tijdige en adequate consultatie, informatievoorziening en eventuele opschaling bui-
ten kantooruren. Als men de Psychiatrische Eerste Hulp of GGZ crisisdienst heeft bereikt, geven me-
dewerkers de volgende antwoorden omtrent de beschikbaarheid van de juiste professional aldaar: 
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Aan medewerkers werd ook gevraagd wat zij missen in de huidige structuur. Hieronder een aantal 
van de antwoorden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Oriënterende gesprekken 
Om de resultaten van de uitvraag met vragenlijsten van een context te voorzien zijn diverse oriënte-
rende gesprekken gevoerd met een aantal interne en externe partijen die ook bij spoedhulpverlening 
in de Leidse regio betrokken zijn of belang hebben bij verandering hierin. Er is gesproken met: 

• Huisartsenpost  

• GGZ Rivierduinen crisisdienst  

• Stichting Lumen  

• Gewoon Thuis Alphen  

‘Het zou dan helpen dat de persoon die in crisis is even elders opgenomen kan worden om zelf tot 
rust te komen en de juiste behandeling in te zetten en ook voor de rust in het woonhuis voor de 
andere bewoners.’ 

‘Een meer laagdrempelige opvang voor de nacht.’ 

‘B.O.R. bedden, waar personeel is dat bewoners kent.’ 

‘Voldoende personeel niet altijd aanwezig bij dreigende crisissituaties.’ 

‘Makkelijk bereikbare crisisdienst. Crisisdienst van de GGZ kan je alleen via de huisarts bellen en 
kan lang duren. Als professional zou je zelf al iemand willen kunnen bellen om te overleggen.’  

‘Ik merk dat de crisisdienst eigenlijk pas in actie komt op het moment dat het heel erg uit de hand 
is gelopen. Zij werken niet vanuit het preventieve kader, terwijl dit heel helpend zou kunnen zijn 
om crisis te kunnen voorkomen. Wanneer zij toch de cliënt opzoeken vind ik de ingezette hulp 
minimaal en wordt er een groot beroep gedaan op de omgeving en cliënt, die dit vaak niet meer 
aan kunnen. Een ander probleem is de beddenbezetting in de regio, er zijn nauwelijks crisisplek-
ken waardoor cliënten regelmatig te lang thuis moeten blijven, waardoor de crisis alleen maar 
oploopt en meer uit de hand loopt.’ 

‘Veiligheid, bescherming van de bewoners, begeleiding en omgeving. Duurt allemaal veel te lang, 
waardoor er zeer onveilige situaties ontstaan. Eerst een dossieropbouw, wat heel lang duurt. De 
inschatting van de situatie gebeurt met een kort bezoek. De gemaakte afspraken worden door de 
desbetreffende bewoner niet opgevolgd. Terwijl wij 8 uur alleen op een woning met 13 mensen 
staan.’ 

‘Hulpverlening in de avond voor de cliënten na 23:00, vandaar dat de cliënten verhuizen naar een 24-

uurslocatie.’ 
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Huisartsen 
De huisartsenposten in de Leidse regio zijn verenigd in de Samenwerkende Huisartsendiensten Rijn-
land (SRH). Zij zijn zoals gezegd het verwijsportaal voor de crisisdienst van GGZ Rivierduinen. Met 
twee medewerkers is gesproken over het proces van hulpverlening en toeleiding. Gevraagd naar 
eventuele knelpunten in het proces gaven zij aan dat het proces van advisering en eventuele toelei-
ding naar afhandeling door de crisisdienst van de GGZ soms onnodig lang duurt doordat er buiten 
kantooruren geen kennis beschikbaar is op de huisartsenpost. Binnen kantooruren is bij sommige 
locaties een POH beschikbaar, maar voor de crisismeldingen in de avond en het weekend is dit niet 
aan de orde. Na het verkennend gesprek heeft de werkgroep helaas geen reactie van de huisartsen-
post meer ontvangen. Ook de uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst en deelname aan de 
werksessies bleef onbeantwoord. De werkgroep heeft hen zodoende niet mee kunnen nemen in de 
verdere ontwikkeling van het project. 
 

Crisisdienst GGZ Rivierduinen  
De koppeling en beoogde mate van samenwerking met de crisisdienst GGZ is ten tijde van het opstel-
len van deze handreiking nog niet helder in beeld. Deze zal in de laatste twee kwartalen van 2018 
verder worden uitgewerkt aan de hand van de samenwerkingsovereenkomst die tussen de betrok-
ken partijen zal worden gesloten. 

Stichting Lumen 
Stichting Lumen heeft, net als de betrokken partijen van deze pilot, een voorstel ingediend voor het 
opzetten van een respijthuis waarbij de nadruk ligt op zelfregie, herstel en ervaringsdeskundigheid. 
Een vaker genoemde lacune in het huidige aanbod die in de uitvraag door zowel cliënten als erva-
ringsdeskundigen werd benoemd is de beschikbaarheid van een laagdrempelige respijtvoorziening. 
Om die reden is in de latere fase van dit project contact gezocht met de ontwikkelaars van het pro-
ject van Lumen voor een eventuele verbinding tussen beide projecten. 

 

2.5  Werksessies 
De projectgroep heeft een werksessie georganiseerd waarbij de groep was onderverdeeld in een 
groep professionals en een groep ervaringsdeskundigen. Deze twee groepen zijn hebben onderling 
een aantal thema's uitgediept en bediscussieerd waarbij oplossingsrichtingen en aandachtspunten 
zijn geformuleerd. Daarnaast hebben alle genodigden in een andere samenstelling en in kleinere 
groepjes een aantal oplossingsrichtingen nader uitgewerkt.  

De resultaten van deze werksessie bevestigen goeddeels het beeld dat reeds bij de projectgroep 
bestond. Hieronder worden de belangrijkste resultaten weergegeven. Voor een volledig transcript 
van de werkvormen wordt verwezen naar bijlage 2. 

• Cliënten geven aan vooral snel geholpen te willen worden . 
 

• Flexibiliteit en beschikbaarheid zijn hierbij van groot belang. 
 

• Organisaties geven aan een verschillende definitie van crisis te hanteren en hier dus 
ook anders mee om te gaan. 
 

• Specialistische GGZ-kennis is met name buiten kantooruren moeilijk te ontsluiten. 
 

• Er is behoefte aan meer flexibiliteit in de begeleiding; een 9 tot 5 mentaliteit werkt  
hierbij niet. 
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• Er is behoefte aan het delen van kennis, o.a. over crisissignaleringsplannen en het toe-
dienen van medicatie. 
 

• Ervaringsdeskundigheid kan zeer effectief worden ingezet bij het de-escaleren van 
een dreigende crisissituatie. 
 

• Zorg dat de mogelijkheden voor het tegengaan van crises ook online goed vindbaar zijn. 
 

2.6  Indicatie van de omvang van de doelgroep 
Zowel het definiëren van het onderwerp van deze pilot als het bepalen van de grootte van de te be-
dienen doelgroep bleken erg lastig. Dit heeft ermee te maken dat een deel van de lacune in het hui-
dige aanbod op het gebied van preventie ligt en er dus geen cijfers beschikbaar zijn, behalve algeme-
ne inschattingen van de populatie met problematiek in een bepaald gebied. Het beeld wordt helder-
der naarmate er sprake is van zwaardere problematiek; deze mensen zijn immers vaak bij zorgaan-
bieders in beeld. Er kan een aantal indicatoren worden geïdentificeerd. 

Huidig gebruik van bestaande 24-uurs voorzieningen 
Zoals gezegd bieden de betrokken partijen allen een 24-uurs voorziening aan hun cliënten. Het ge-
bruik hiervan geeft een indicatie van de behoefte aan laagdrempelige ondersteuning als een cliënt 
voelt dat het niet goed gaat. 

 

 Voorziening Gebruik 

Prodeba 24-uurs telefoon Q1+Q2 2017: 6 keer 
Q3+Q4 2017: 14 keer 
Q1 2018: 18 keer 

De Binnenvest Bereikbaarheidsdienst Er wordt gemiddeld drie keer per week gebeld, 
dit is vrij stabiel, weinig weken zonder telefoon-
tjes, wel wat weken met uitschieters naar 5 of 6 
telefoontjes en enkele keren kan het niet tele-
fonisch worden afgedaan en moet de dienst 
langs gaan. Meestal komen uit de telefoontjes 
ook vervolgacties, soms is het alleen een mel-
ding of om even te sparren met een collega 
over wat te doen of juistheid van handelen.  

GGZ Rivierduinen TOR Deze informatie is op het moment van het 
schrijven deze handreiking (nog) niet voorhan-
den. 

 

 
 
Doelgroepanalyse BW-light 
Ook de analyse van de doelgroep die voor de innovatiepilot BW-light is gemaakt verschaft inzicht in 
de (omvang van de) doelgroep voor Spoedzorg. Als zij immers gebruik maken van een BW-light voor-
ziening en ondersteuning via de onderhavige pilot, kan instroom naar Beschermd Wonen worden 
voorkomen. Het gaat hier dus om cliënten die in aanmerking komen om uit te stromen uit BW-
voorzieningen met GGZC ZZP3 of op de wachtlijst staan voor een BW-voorziening en overbruggings-
zorg krijgen. In deze analyse zijn ook cliënten van Cardea opgenomen. 
 
 



 

 
13 

Type cliënt De Binnenvest Prodeba Cardea 
Zwanger en/of jong gezin  3 cliënten +/- 4 nieuwe cliënten 

per maand1 

Cliënt met ZZP 
3/Beschermd wonen 

 28 cliënten  

Jongeren onterecht in 
vorm van (crisis)opvang  

35 jongeren   

In overbruggingszorg en 
geschikt voor BW-light  

 ….  

Wachtlijst Holland Rijn-
land  

95 cliënten waarvan 56 met overbruggingszorg 

 
Tot slot is ook waardevolle informatie terug te vinden in het rapport dat bureau HHM in opdracht 
van Holland Rijnland opstelde over de situatie in vraag en aanbod van Beschermd Wonen in 20172. 
Hierin is de volgende tabel te vinden: 
 

 
 
Hieruit blijkt dat regiobreed van de 433 BW-plaatsen plm. 75 cliënten per jaar uitstromen naar een 
zelfstandige woonruimte. De volgende tabel geeft de uitstroomprognose uit BW-voorzieningen van 
de regionale aanbieders weer, uitgesplitst naar binnen 1 jaar, binnen 3 jaar en binnen 5 jaar.  
 
Met behulp van deze cijfers kan worden beredeneerd dat het in de Leidse regiogemeenten gaat om 
een groep van tussen de 50 en 150 cliënten die potentieel sneller zouden kunnen uitstromen indien 
de spoedzorgvoorzieningen bij zelfstandig wonen effectiever zouden kunnen worden ingezet. 
 

                                                           
1 Cardea krijgt regelmatig aanvragen van zwangere of net bevallen dames van buiten de regio. Deze vallen niet binnen het criteria Holland 

Rijnland, maar zij komen soms via een omweg toch aan een (post)adres in deze regio. 
2 Te raadplegen via: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media-assets.hhm.nl/uploads/attachments/SS171824-rapportage-
inventarisatie-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang-regio-Holland-Rijnland.pdf. 
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3  Innovatie in samenwerking en producten 
 
De oplossingsrichtingen die in het originele projectplan werden benoemd konden door middel van de 
uitvraag en de werksessies van context en prioritering worden voorzien. Op basis daarvan legt de 
werkgroep de focus op de volgende producten of samenwerkingsstructuren. Voor alle concepten is 
de koppeling met andere innovatiepilots in de regio (m.n. BW-light en het onderzoek naar cliëntvol-
gende financiering) in het achterhoofd gehouden met als doel zo goed en laagdrempelig mogelijk te 
willen aansluiten bij de behoefte van de cliënt en het bevorderen van de uitstroom uit het voorko-
men van instroom in BW-voorzieningen.  

 

3.1  Vindbaarheid: regionale website met 24-7 chatfunctie 

 
In de fase waarin de cliënt nog voldoende controle heeft over zijn handelen, maar al wel het gevoel 
heeft dat het misgaat is het zaak dat er een laagdrempelige voorziening is waar hij of zij met zijn 
hulpvraag terecht kan. Zowel de Binnenvest als Prodeba bieden reeds een telefonische 24-uurs voor-
ziening voor hun cliënten. GGZ Rivierduinen biedt in sommige gevallen de Telefoon Op Recept (TOR) 
als onderdeel van de behandeling aan. Hoewel deze de afgelopen twee jaar steeds vaker benut wor-
den, werd in de werksessies aangegeven dat cliënten ook zonder recept een beroep kunnen doen op 
een dergelijke voorziening 

. Er is behoefte aan een makkelijk vindbare, meer anonieme voorziening die ook beschikbaar is voor 
alle inwoners van de Leidse regio. 

Cliënten maken in toenemende mate gebruik van het internet om zich te oriënteren op het hulpver-
leningsaanbod en zelf oplossingen te zoeken voor hun problemen. Verschillende websites bieden 
informatie over hulpverlening bij crisis, symptomen en/of zelfdiagnose, waarbij het voor de cliënt erg 
moeilijk kan zijn om deze informatie te filteren en te bepalen welke informatie voor hem of haar 
bruikbaar is.  
 
De Binnenvest, GGZ Informatiepunt, GGZ Rivierduinen en Brijder bieden op hun website informatie 
over veel voorkomende problematiek en mogelijkheden voor aanmelding. De Binnenvest heeft ook 
een ‘bel me terug’-functie via een contactformulier op de site. GGZ Rivierduinen verwijst onder de 
noemer ‘nu hulp nodig?’ door naar respectievelijk de huisartsenpost, 112, politie en het meldpunt 
Zorg en Overlast. Brijder geeft op de website informatie over het online behandelaanbod (bijvoor-
beeld via e-consult), maar hiervoor is eerst aanmelding vereist. Prodeba biedt op de website een 
terugbelformulier en cliënten kunnen gebruik maken van de 24-uurs telefoon.  
 
Al met al zijn er voldoende kansen om het bestaande online aanbod voor cliënten met een minder 
acute hulpvraag aan te vullen, zodat zij vanuit hun eigen regie verantwoord kunnen worden onder-
steund. 
 

Wat gaan we doen? 
Onze suggestie voor deze groep cliënten is een goed vindbare website met daarop: 

• Beknopte, begrijpelijke informatie, handvatten en tips over wat te doen bij verschillende 
soorten dreigende crisis beschikbaar zijn; 

• Een ‘bel mij’-knop waarmee cliënten binnen een uur worden gebeld door een ervaringsdes-
kundige of professional, ook buiten kantooruren; 

• Een chatfunctie voor een gesprek met een ervaringsdeskundige die zoveel mogelijk buiten 
kantooruren beschikbaar is; hierbij kunnen ervaringsdeskundigen van verschillende keten-
partners worden ingezet; 
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• Een overzicht van de (sub-)regionaal beschikbare hulpverleningsinstanties en aanbod in de 
regio beschikbaar is met contact- en aanmeldgegevens. 

Hoe wordt het ingebed? 
Zoals gezegd is er al een aantal websites die regionaal of landelijk algemene informatie verschaffen 
over wat te doen bij dreigende crisissituaties. Waar de cliënten en ervaringsdeskundigen echter aan-
geven behoefte aan te hebben is vertrouwdheid en bereikbaarheid. Dit vraagt om een meer lokale 
benadering. GGZ informatiepunt Holland Rijnland biedt (o.a. via de website) laagdrempelige onder-
steuning, adressen en links naar verschillende partners. Ook heeft deze organisatie nauwe banden 
met Stichting Lumen. Het heeft daarom meerwaarde om met de nieuwe voorziening aan te haken bij 
de website van het GGZ informatiepunt. 
 

Wat hebben we daarvoor nodig? 
• Afstemming met GGZ informatiepunt Holland Rijnland/Stichting Lumen. 

• Financiering voor de constructie van het nieuwe deel van de website, een communicatie-
campagne en het onderhoud ervan; 

• Een aparte coördinator voor dit project die de informatie voor op de website (content) ver-
zamelt, actualiseert en plaatst en de ervaringsdeskundigen begeleid in hun inzet voor de 
chatfunctie; 

• Een pool en beschikbaarheidssysteem van de ervaringsdeskundigen.  
 
 

3.2  Uniformiseren crisissignaleringsplannen en kennisniveau 
 
Eén van de meest belangwekkende resultaten van de werksessies was het verschil in kennis en toe-
passingspraktijk van crisissignaleringsplannen bij cliënten. Er zit inmiddels wel veel overlap in de cli-
entenpopulatie van de betrokken organisaties, maar in beginsel komen zij allen vanuit een andere 
expertise. Dit maakt dat er ook professionals met verschillende achtergronden qua opleiding en erva-
ring worden ingezet. Alle organisaties werken in principe met een crisissignaleringsplan, maar afspra-
ken over een gedeelde aanpak en opschaling hierin zijn er niet. Daarnaast is ook kennis over het toe-
dienen van medicatie en de regelgeving die daarop ziet is dan ook in wisselende mate aanwezig; alle 
organisaties hebben weer verschillende protocollen omtrent dit onderwerp. Toezicht houden op de 
regelmaat waarmee de cliënt zijn medicatie neemt is een factor die eraan bij kan dragen dat cliënten 
niet destabiliseren. Gedegen handvatten en strategieën voor het voeren van het gesprek hierover 
met de cliënt zijn daarbij van groot belang.  

Als knelpunt werd door betrokkenen bijvoorbeeld genoemd dat alleen de hoofdbehandelaar mag 
beschikken over de dosering van de medicatie bij dreigend controleverlies. Helaas blijkt het voor 
begeleiders in de praktijk vaak lastig om deze te pakken te krijgen, zeker buiten kantooruren. Als er 
breed gedeelde duidelijkheid bestaat over in welke gevallen medicatie kan worden opgehoogd en 
afgebouwd en daar ook het mandaat toe bestaat, kan effectiever op veranderingen in de toestand 
van de cliënt worden ingespeeld. 

Daarnaast heeft Brijder verslavingszorg aangegeven graag mee te denken als kennispartner in de 
doorontwikkeling van dit project. Zij delen deze kennis over vroegsignalering van middelengebruik, 
verslaving en de wisselwerking met psychische problematiek graag in de vorm van deskundigheids-
bevordering. 

Wat gaan we doen? 

• Verbeteren en uniformiseren van de kennis omtrent medicatie bij Prodeba, de Binnenvest en 
GGZ Rivierduinen en Brijder; 

• Afspraken maken over het uniformiseren/gelijktrekken van crisissignaleringsplannen en -
kaart; 
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• Deskundigheidsbevordering breed beschikbaar maken om instellingoverstijgend aan te bie-
den.  

Hoe wordt het ingebed? 
Stichting Lumen is in maart 2018 gestart met Project Crisiskaart. Vanaf heden is het voor alle inwo-
ners in de regio Holland Rijnland mogelijk om een crisiskaart te maken met een ervaringsdeskundig 
consulent van Stichting Lumen. De crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan 
maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Hierop staat wat omstanders en hulpver-
leners moeten doen of laten als iemand in crisis is.  

Met dit project werkt Stichting Lumen nauw samen met het regionaal Schakelteam Personen met 
verward gedrag. Onno Hoes, voorzitter van het landelijk schakelteam benadrukte in een interview op 
radio 1 het belang van de crisiskaart3. 

De partijen die bij de onderhavige pilot zijn betrokken, werken allen met een crisissignaleringsplan of 
crisiskaart, maar er is geen sprake van een uniforme benadering. De partijen willen zich erop toeleg-
gen om aan te sluiten bij het format van de genoemde crisiskaart. Het desgewenst invullen van de 
kaart met een ervaringsdeskundige kan hierbij verder uitkomst bieden.  

Aan de achterkant wil de stuurgroep werken aan uniforme kennis en handelswijzen over de rol en 
verstrekking van medicatie en wanneer en hoe er bij signalering kan en moet worden opgeschaald. 
Hiertoe kan op basis van gedeelde kennis en ervaring een convenant of samenwerkingsovereen-
komst worden aangegaan. 

Wat hebben we nodig? 

• De betrokken partijen houden eigenaarschap over de doorontwikkeling van het project; er is 
financiering voor deze uren; 

• Financiering voor deskundigheidsbevordering tussen organisaties ten behoeve van het crisis-
signaleringsplan en preventief werken. 
 

3.3 Meer flexibiliteit door vrij inzetbare productcategorie ‘Spoedzorg’ 
 
Met name op Beschermd Wonen-locaties van de drie betrokken organisaties is de roep om tijdelijke 
extra inzet van medewerkers veel gehoord. Hier gaat het dan om de fysieke aanwezigheid van een 
andere professional om te ondersteunen bij het draaiende houden van de groep op de locatie zodat 
er even wat extra aandacht kan zijn voor een cliënt die zich in een dreigende crisis bevindt en/of 
overlast veroorzaakt voor de overige bewoners. Daarnaast geven medewerkers van verschillende 
partijen aan dat het prettig zou zijn om met name buiten kantooruren te kunnen sparren met een 
professional met een meer specialistische achtergrond op een bepaald vakgebied (ernstige psychia-
trische aandoeningen, middelengebruik. Wat nu de grootste barrière lijkt te zijn om hier medewer-
kers voor vrij te maken is simpelweg de financiering; het inzetten van medewerkers buiten kantoor-
uren is door zaken als onregelmatigheidstoeslag van oudsher een nogal begrotelijke aangelegenheid.  

Wat gaan we doen? 

• Interdisciplinaire consultatie buiten kantoortijden mogelijk maken voor zorgorganisaties;  

• Incidentiele extra inzet van een medewerker op een woonvoorziening tijdens een dreigende 
crisis mogelijk maken.  

Hoe wordt het ingebed? 
                                                           
3 Deze tekst is overgenomen van http://zonzh.nl/uncategorized/crisiskaart-maken-bij-stichting-lumen/, geraadpleegd op 14 
mei 2018. 

http://zonzh.nl/uncategorized/crisiskaart-maken-bij-stichting-lumen/
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Door het creëren van een nieuwe productcategorie met bijbehorend realistisch uurtarief krijgen 
aanbieders meer ruimte om hun medewerkers flexibel in te zetten. Doordat medewerkers kan wor-
den aangeboden tegen een aantrekkelijk tarief een keer een avonddienst te pakken of beschikbaar te 
zijn, zullen zij zich hier naar verwachting ook eerder voor lenen. De stuurgroep adviseert de gemeen-
te om het budget voor deze voorziening in samenwerking met de zorgverzekeraars ter beschikking te 
stellen; bij hen komt namelijk een aanzienlijk deel van de baten neer (zie 5.1). 

Wat hebben we nodig? 

• Op basis van een nieuwe productcode en uurtarief (bijvoorbeeld via PxQ financiering), wordt 
extra inzet m.b.t. spoedzorg gefactureerd door zorgorganisaties. Hierbij is het van belang dat 
zorgorganisaties deze extra inzet zelf organiseren en laagdrempelig kunnen inzetten wanneer 
dat nodig is (daar gaat het immers om!); 

• Financiering van de consultatie; 

• De werkgroep adviseert hierbij de volgende uitgangspunten: 
 
▪ Stel in een toelichting bij de inkoop en fysieke overlegtafel met de aanbieders samen 

duidelijke kaders op voor wat onder deze 'extra inzet spoedzorg' valt en leg dit vast in de 
resultaatovereenkomst.  
 

▪ Spreek op basis van populatiebekostiging per aanbieder een budgetplafond af voor dit 
product, zodat dit incidentele inzet blijft.  
 

▪ Monitor de inzet vervolgens op basis van high trust – high penalty. Gun de aanbieders 
de ruimte om gebruik te maken van de voorziening, controleer steekproefsgewijs en 
hanteer zware sancties bij oneigenlijk gebruik. Leg dit vast in de resultaatovereenkomst.  
 

▪ Tip aan zorgorganisaties: maak extra inzet aantrekkelijk voor medewerkers, door bij 
voorbeeld de directe verrekening via de loonstrook of arbeidsvoorwaarden.  

 

▪ Tip aan de gemeentes: werk voor de financiering hiervan samen met de zorgverzeke-
raars; zij hebben immers aanmerkelijk baat bij het voorkomen van crisisopnames. De 
MKBA uit deze handreiking (zie onder 5.2) zou hiervoor als uitgangspunt kunnen dienen. 

 

3.4  Beschikkingsluwe respijtvoorziening met 24-uurs toezicht 
 
Zoals gezegd bleek uit de werksessies dat de behoefte aan een laagdrempelig toegankelijke respijt-
voorziening breed gedeeld wordt. Ook uit het oriënterend gesprek met Brijder kwam dit naar voren. 
Stichting Lumen heeft in gesprekken te kennen gegeven dat zij interesse hebben om hun concept 
voor een respijtvoorziening ook in Leiden te ontwikkelen. Lumen is op zoek naar de doorontwikkeling 
van een uniform concept dat in diverse regio’s kan worden uitgerold en waarbij locaties onderling 
van elkaar kunnen leren en gebruik kunnen maken van elkaars expertise. 

Er ligt ook een onderzoeksvraag: In hoeverre kun je doelgroepen mixen binnen een respijtvoorzie-
ning? Lumen neemt het voorzichtige standpunt dat niet alle doelgroepen met elkaar te mixen zijn, 
omdat het idee van een veilige haven dan verdwijnt. Doelgroepen stigmatiseren ook onderling.  

In overleg met de gemeente kan hierin wellicht tot een prioritering qua doelgroepen worden geko-
men. Tevens zal er gekeken moeten worden naar de mix tussen professionals en ervaringsdeskundi-
gen, waarbij het de voorkeur heeft om de regie bij één partij te leggen voor de coördinatie van erva-
ringsdeskundigen, maar dat een respijtvoorziening wel echt in samenwerking is met andere zorgor-
ganisaties.  
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Hoe wordt het ingebed? 
De gesprekken met Lumen om aan te sluiten bij hun pilotproject (dat oorspronkelijk voor de Alphen-
se regio was ingediend) zullen worden voortgezet. Op deze manier beoogt de stuurgroep dit wiel niet 
geheel zelf opnieuw uit te vinden, maar gebruik te maken van de kennis en expertise die reeds bij 
Lumen op dit punt aanwezig is.  

Voor een respijtvoorziening zijn uiteraard één of meerdere panden of ruimtes nodig. Afhankelijk van 
de differentiatie in doelgroepen zal moeten worden bezien of met één pand kan worden volstaan of 
dat spreiding van de voorziening over (bestaande) panden/ruimtes van de betrokken zorgorganisa-
ties nodig is.  

Belangrijk is wel dat plaatsing in de voorziening vrij inzetbaar is, waardoor er zo min mogelijk barriè-
res voor de hulpverlening worden opgeworpen om te doen wat nodig is.  

Wat hebben we nodig? 

• De betrokken partijen houden eigenaarschap over de doorontwikkeling van het project i.s.m. 
Stichting Lumen en eventueel het inbrengen van inzet en kennis. Er is financiering voor deze 
uren; 

• Het zou prettig zijn als de gemeente met meedenkt over de prioritering van doelgroepen 
(GGZ, verslaving, etc.) en beschikbare panden in de Leidse regio die voor deze bestemming 
vrij zouden kunnen worden gemaakt. 

• Financiering van de respijtvoorziening. 
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4  Financiële paragraaf 
In deze paragraaf zal allereerst een maatschappelijke kosten/batenanalyse van een potentiële cliënt 
worden weergegeven. Vervolgens zal een kostenraming van de beschreven producten en samenwer-
kingen. In de huidige situatie is het lastig om tot een eenduidig beeld te komen van de verwachte 
kosten van de genoemde voorzieningen en moet worden volstaan met een educated guess. Wel kan 
in sommige gevallen al iets worden gezegd over de financieringswijze. 

4.1  MKBA 

Casus 
Een jongere van 24 woont sinds kort op zichzelf. Hij heeft als kind altijd in de intramurale jeugdzorg 
gezeten en nadat hij hier te oud voor was, verbleef hij op verschillende plekken in zijn netwerk. Uit-
eindelijk kwam hij in de opvang terecht. Vanuit hier heeft hij nu een eigen plekje gekregen, waar hij 
een aantal keer per week ambulante begeleiding ontvangt doordeweeks tijdens kantoortijden. Deze 
jongere heeft een laag IQ en een niet gediagnosticeerde psychiatrische aandoening, denkt zijn bege-
leider. Meestal gaat het goed, maar soms voelt de begeleider of de jongen zelf aan dat het niet lek-
ker gaat. Hij voelt zich dan slecht in zijn vel. In het verleden heeft hij veel overlast veroorzaakt door  
‘s nachts zaken kort en klein te slaan in huis. Ook geeft hij aan soms suïcidale gevoelens te hebben. 
Soms is de begeleider er daarom niet gerust op en voelt hij zich bezwaard dat hij de jongere in de 
avond of in het weekend alleen moet achterlaten. De buren hebben al een keer de politie gebeld na 
veel overlast in de nacht. Voor deze jongere zou een vorm van spoedzorg zoals bedoeld in deze pilot 
goed van pas komen, zowel preventief als in een daadwerkelijke dreigende spoedsituatie.  

Maatschappelijke kosten 
Als er niets gebeurt, blijft de situatie zoals die nu is. Deze situatie is echter beperkt houdbaar zonder 
een vorm van spoedzorg, omdat het te voorspellen is dat het een keer uit de hand loopt. Er zijn risi-
co’s voor zowel de buurtbewoners als deze jongen zelf, als er geen spoedzorg aanwezig is. Naast dat 
dit erg slecht is voor de jongere, kan dit ook veel kosten. Hieronder een beschrijving van maatschap-
pelijke kosten die mogelijk worden voorkomen door spoedzorg.4  

Mogelijk gevolg 1: intramurale opname of ziekenhuis 
Het risico bestaat dat het ’s nachts of in het weekend mis gaat en deze jongen toch weer intramuraal 
moet worden opgenomen, wanneer er geen preventieve vorm van spoedzorg is waar hij terecht kan. 
Bijvoorbeeld als hij het hele weekend alleen is geweest en geen hulp heeft kunnen vragen van 
spoedzorg en hij een suïcidepoging doet. Het kan ook dat hij dan in het ziekenhuis terecht komt. Dit 
zijn voorzieningen met zeer hoge kosten, die spoedzorg kan voorkomen.  

Verblijf eerste hulp ziekenhuis   € 2.200,- per dag  

Ambulancerit spoed   € 680,- per keer 

Intramurale (crisis)opname GGZ € 275,- per dag 

Met de ambulance naar het ziekenhuis en hier een dag verblijven kost dus al snel € 2.880,- per keer. 
Drie dagen crisisopname al € 825,- .  

Mogelijk gevolg 2: inzet politie/arrestatie na overlast 
Als er sprake is van grote overlast bellen buren meestal de politie. In het ergste geval (wanneer hij 
bijvoorbeeld weer de boel kort en klein slaat) kan hij worden meegenomen.  

                                                           
4 Alle prijzen, tenzij er een aparte voetnoot bij staat, komen van: effectencalculator.nl/maatschappelijke-prijslijst. De prijzen 
zijn een zo goed mogelijke inschatting op basis van de gevonden informatie. Vaak zijn het (conservatieve) gemiddelden van 
diverse bronnen. Werkelijke prijzen zijn afhankelijk van tijd, plaats, aanbieder en precieze definitie. De genoemde prijzen 
zijn altijd indicatief en dus landelijk gemiddelde.  
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Inzet politie     € 45,- per uur 

Detentie     € 230,- per dag 

Politie inzet en een nachtje in de cel kan dus al snel rond de € 300,- euro per keer kosten.  

Mogelijk gevolg 3: huisuitzetting na overlast 
Deze jongen heeft zijn hele jeugd in een instelling gewoon en heeft nog nooit zelfstandig gewoond. 
Hij heeft naast intensieve ondersteuning (bijvoorbeeld door BW Light) ook iets nodig om buiten kan-
tooruren op terug te vallen. Indien hij overlast blijft veroorzaken en/of zijn psychiatrische klachten uit 
de hand lopen, loopt hij de kans om zijn eigen plekje weer te verliezen door huisuitzetting bijvoor-
beeld.  

Uitzetting uit huurwoning:      € 6.000,- per keer 

Kosten deurwaarder bij ontruiming:     € 200,- per interventie 

Kosten begeleid wonen na woninguitzetting:   € 50.000,- per keer  

Als deze jongen uit huis wordt gezet en hierna begeleid moet wonen, kost dit de maatschappij 
6000+200+50.000 = €56.290 

Mogelijk gevolg 4: maatschappelijke opvang 
Wanneer deze jongere uit huis wordt gezet, loopt hij het risico opnieuw in de maatschappelijke op-
vang terecht te komen. Dit is niet alleen erg duur, maar bovenal zeer onwenselijk, zeker voor een 
kwetsbare jongere.  

Verblijf opvang gemiddeld per dag:    € 125,- 

Verblijf opvang gemiddeld per jaar:   € 45.625,- 

Begeleiding Maatschappelijk werk:    € 65,- per uur 

Als deze jongere een jaar in de maatschappelijke opvang verblijft en hiernaast 2 uur per week wordt 
begeleid door een maatschappelijk werker, kost dit minstens € 45.625,- + (€ 65,- x 104) = € 52.385 
per jaar.  

Toelichting en maatwerkoplossing spoedzorg 
Wanneer we kijken naar de maatschappelijke kosten, is er dus een groot maatschappelijk belang om 
te zorgen dat deze jongere naast zijn reguliere begeleiding een vorm of meerdere vormen van 
spoedzorg tot zijn beschikking heeft. 24-uurs bereikbaarheid is hierbij van belang. Dit is een investe-
ring die veel maatschappelijke kosten kan voorkomen, zoals hierboven te zien is en daarnaast de 
kans op succes bij het zelfstandig wonen aanzienlijk vergroot.  

Naast het kostenplaatje is deze situatie vanzelfsprekend ontzettend slecht voor de jongere en funest 
voor zelfredzaamheid en eigen kracht, termen waar juist zoveel nadruk op wordt gelegd door de 
huidige politiek. We zorgen voor de beste situatie en leveren maatwerk voor burgers en stimuleren 
zelfredzaamheid. De situatie kan dan stabiliseren en er treedt stressvermindering op, alleen al deze 
preventieve vorm van spoedzorg is erg prettig, gaven de jongeren in de gesprekken al aan. Deze jon-
gere kan weer perspectief gaan ontwikkelen op de toekomst en dat is bovenal wat we jongeren wil-
len bieden.  

Maatwerkoplossing: spoedzorg 
Wanneer deze jongere naast de reguliere begeleiding één of meerdere vormen van adequate, inte-
grale spoedzorg tot zijn beschikking heeft, vallen er hoge kosten te besparen van bijvoorbeeld de 
maatschappelijke opvang. Daarnaast voorkomen we kosten zoals verslavingszorg en hoog specialisti-
sche GGZ. De inbedding van de verschillende deelproducten in de bekostigingssystematiek zal in de 
fase van doorontwikkeling (Q3 en Q4 van 2018) onderwerp van gesprek zijn met de gemeenten.  
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4.2  Kostenindicatie5 per product  

 
Hieronder is een indicatie gegeven van de kosten voor doorontwikkeling van bovengenoemde pro-
ducten in de laatste twee kwartalen van 2018. Dit betreft dus niet de uiteindelijke structurele kosten 
van de producten omdat die in dit stadium nog niet zijn in te schatten. In de meeste gevallen betreft 
het uren voor sturing bij het opzetten van duurzame samenwerkingsverbanden en het aansluiten bij 
andere pilots of bestaande projecten.  

Hoe de verschillende deelprojecten daarna worden gefinancierd zal in de periode onderwerp van 
gesprek met de gemeente moeten zijn. 

 
Omschrijving Deelactiviteiten Betrokkenen Geschatte  

kosten 
Financierings-
wijze 

Regionale web-
site met 24-7 
chatfunctie 

Bouwen infrastructuur chat-
functie 

n.o.t.k. € 5.000,- Subsidie 

Projectleider ontwikkeling 
website (content, bemen-
sing chat, etc.) 

n.o.t.k. € 20.000,- Subsidie 

Uniformiseren 
kennis en crisis-
signalering 

Projectleiding, overleg des-
kundigheidsbevordering 

n.o.t.k. € 30.000,- Subsidie 

Productcatego-
rie ‘Spoedzorg’ 

Onder-
zoek/marktconsultatie naar 
toepasselijk uurtarief o.b.v. 
ORT en CAO’s 

Aanhaken bij 
ontwikkeling 
financiering BW-
light-pilot 

n.o.t.k. P*Q (cliëntvol-
gend) achteraf als 
onderdeel van de 
totaalfactuur; 
beheersing d.m.v. 
realistisch uurta-
rief en afspraken 
over maximum 
per aanbieder 

Doorontwikkeling financie-
ring  

Gemeenten en 
zorgverzekeraars 
(?) 

-- -- 

Beschikkings-
luwe respijt-
voorziening 
met 24-uurs 
toezicht 

Projectlei-
ding/doorontwikkeling voor 
koppeling Spoedzorg aan 
pilot Lumen 

GGZ Rivierdui-
nen/de Binnen-
vest/Prodeba, 
Stichting Lumen 

€ 30.000,-6 Subsidie 

Verwerven/ontwikkeling 
pand 

Gemeen-
te/Stichting Lu-
men 

n.o.t.k. n.o.t.k. 

 

 

 

 

                                                           
5 De genoemde prijzen/tarieven zijn puur indicatief. Hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 
6 In de periode mei juni 2018 zijn verkennende gesprekken gevoerd met Stichting Lumen over hun respijthuispilot in Al-
phen. Zij hebben hierin aangegeven ook in de Leidse regio de lead in de doorontwikkeling hiervan op zich te willen nemen. 
De hier begrote kosten betreffen projectleiding voor de samenwerking tussen de drie betrokken partijen om Stichting Lu-
men hierin optimaal te kunnen faciliteren en de kennis te kunnen bundelen in de uitwerking van het concept. 
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5  Tijdpad en evaluatiecyclus 
 

Juni 2018: 
  - Opleveren handreiking/einde onderzoeksfase 
  - Verkennen samenwerkingsmogelijkheden Stichting Lumen 
  - Verrekening inzet vanuit pilotbudget tussen betrokken partijen 

Juli/augustus 2018:   
  - Bestuurlijk overleg en samenwerkingsovereenkomst betrokken partijen 
  - Duidelijkheid over commitment gemeente en vergoeding kosten voor  
    doorontwikkeling in Q3 en Q4 van 2018 
  - Aantrekken/benoemen projectleiders voor doorontwikkeling en bewaken samenwerking 

Q3 en Q4 2018: 
  - Doorontwikkeling samenwerking o.b.v. overeenkomst, duidelijkheid over eigenaarschap  
    deelprojecten via borging in stuurgroepoverleg 
  - Koppeling met resultaten andere pilots maatschappelijke zorg in de Leidse regio 
  - Koppeling met andere aanbieders uit de Leidse regio (Brijder, Cardea, etc.) 
  - Periodiek voortgangsoverleg met contactpersonen vanuit de gemeenten t.b.v. nadere  
    invulling van financieringswijze/inkoop deelprojecten 
  - Opstellen implementatieplan 

2019: 
  - Implementatie deelprojecten 
  - Periodieke evaluatie en voortgangsbespreking door stuurgroep en gemeenten 
  - Bijstellen waar nodig 
  - Uitbreiden van betrokken ketenpartners indien gewenst 
  - Uitbreiden van aanpak naar andere subregio’s 
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Bijlage 1:   Rapporten vragenlijsten medewerkers en cliënten 

[Bijgevoegd als .pdf-bestanden] 
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Bijlage 2:   Transcript flipovervellen werksessie 

Goed idee! 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

• Bed op Recept (indicatie): cliënt belde zelf, time out 

• Time Out-huis/respijthuis 

• Outreachend 24-7 team met mensen; cliënt wil de medewerker kennen 

• Weekenden/buiten kantoortijden: registratiesysteem beschikbaar voor samenwerkende or-

ganisaties 

• Wie in crisis kan komen is enigszins voorspelbaar 

• Zorg voor overlastgevende mensen en psychiatrie (2 doelgroepen?) 

• Kennis delen: basiscursus medicatie voor woonbegeleiders 

• Elke cliënt verbonden aan een vaste behandelaar 
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Let op! 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

• Aandacht voor het gezin/systeem 

• Kosten van leegstand Bed op Recept te hoog 

• Onderzoek eerst de prevalentie! 

• Kijk uit met het mixen van doelgroepen 

• Denk aan de grenzen van de flexibiliteit en belasting voor outreachende medewerkers 

• Er zijn verschillende definities van crisis 

• Niet iedereen mag medicatie voorschrijven/toedienen/ophogen: duidelijk afspraken over het 

mandaat 

• Wijkgericht en ambulant is niet altijd de oplossing! 
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Versterken kennis 

Hoe kunnen we kennis overdragen om professionals effectiever te kunnen laten omgaan met drei-

gende crises? 

__________________________________________________________________________________ 

 

• Eén ‘overstijgend’ team van samenwerkende organisaties die samen moeilijke casussen op-

pakken en kennis en aanbod delen (vb. 1 medewerker vanuit de Binnenvest, 1 medewerker 

vanuit Prodeba, 1 medewerker vanuit GGZ Rivierduinen) 

• Kennis hebben van elkaars crisis. Iedere instantie heeft een ander soort crisis 

• Gebruik 1Gezin1Plan (systeem) 

• Organiseer congressen, trainingen en informatiedeling 

• Vergroten kennis en scholen Sociale Wijkteams 

• Organiseer casuïstiekbesprekingen met diverse organisaties 

• Hoe kunnen we de kennis behouden en delen? 

• Goed overzicht over hulpverlening (sociale kaart); hoeveel crisisdiensten zijn er eigenlijk? 

• Inzet ervaringsdeskundigen 

• Uniforme definities creëren van crises voor verschillende instellingen 

• 1 à 2 keer per jaar werkoverleg tussen verschillende instanties 

• 1 keer per jaar een dag met elkaar meelopen 

• Gezamenlijk inloopproject met de verschillende organisaties en Sociale Wijkteams 

• Eén (digitale) routekaart voor spoedzorg (Google search) 
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Eigen regie cliënt 

Hoe kunnen we de mogelijkheden van de cliënt versterken om iets te doen als het niet goed gaat? 

__________________________________________________________________________________ 

 

• Houden van teamkrachtbesprekingen 

• GGZ biedt trajecten voor zelfinzicht 

• In gesprek gaan en vragen wat cliënt nodig acht 

• Signaleringsplan (moet bekend zijn bij crisisdienst) 

• Terugvalpreventieplan (moet bekend zijn bij crisisdienst) 

• Mogelijkheid tot time-out bieden. Cliënt kan/mag zelf de keuze maken. 

• 113 bellen 

• Gebruik moderne communicatiemiddelen 

• Eigen netwerk cliënt inschakelen 

• Mogelijkheid tot contact met een buddy 

• Crisiscoach 

• Crisiskaart 

• Centraal team waar je 24/7 naartoe kan bellen (avond/weekenddienst) 

• Laagdrempelig en ontschot 

• Inzicht hulpverleningsaanbod, sociale kaart 

• Iemand kunnen bellen/mailen/appen 

• Luisteren naar de cliënt (ook als hij/zij onder invloed is) -> ‘…en morgen kom ik langs!’ 
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Respijtvoorziening 

Hoe organiseren we tijdelijke 24-uurs opvang die laagdrempelig toegankelijk is? 

__________________________________________________________________________________ 

 

• Samen! 

• Niet teveel formaliteiten (vooraf) 

• Moderne communicatie 

• Afbakening en/of differentiatie van de doelgroep 

• Centrale kennisoverdracht (mondeling/digitaal/toestemmingsverklaring/soms ook zonder) 

• Stichting Lumen start in Alphen een respijtvoorziening voor een brede doelgroep voor maxi-

maal 2 weken opvang 

• Intensieve relatie aangaan met Lumen; wat gaat er goed en wat niet? 

• Bepalen wie de verantwoordelijkheid heeft bij de samenwerking 

• Organisatie faciliteert, uitvoering ligt bij de ervaringsdeskundigen 

• Respijtvoorziening met herstelactiviteiten om crises te voorkomen 

• Respijtvoorziening biedt ook 24-uurs bereikbaarheid en gaat over de toegang tot de voorzie-

ning 
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Extra handjes 

Hoe organiseren we (tijdelijke) extra ondersteuning voor begeleidende medewerkers om de impact 

op medebewoners te minimaliseren? 

__________________________________________________________________________________ 

 

• Opschalen; iedereen zet maximaal in 

• Elkaar lenen 

• Ruimte in budgetten voor extra inzet (Wmo, Zvw, preventie) 

• Het netwerk goed in kaart brengen 

• Crisiskaart 

• Training de-escalatie en agressiehantering 

• Cliënten klachten indienen 

• Ervaringsdeskundige inzetten 

• Bed Op Recent/Time Out plek 

• Flexpool! 

• Pool/achterwacht die direct naar de crisis toe kan komen (vanaf huis of kantoor) 

• Expertise van andere organisaties in kunnen zetten 

• Bijstandsgerechtigden inzetten als groepsondersteuner 
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Spoedzorgteam 

__________________________________________________________________________________ 

 

• Zelf kunnen bellen/mailen/appen zonder heel verhaal te moeten schrijven 

• Bel mij!-knop 

• Iemand die mee kan denken wat je moet doen of meehelpt om dat te doen of langskomen 

De vraag: zal ik langskomen of kom je zelf langs? 

• Snel en adequaat 

• Met overzicht over hulpverlening 

• Ontschotten (maakt niet uit welke organisatie) 

• Professionals en ervaringsdeskundigen 

 


