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Bezoekadres 
Gebouw Z 
Zaailand 106 
8911 BN  Leeuwarden 
 
Postadres 
Postbus 2100 
8900 JA  Leeuwarden 
 
058 233 8388 
info@sdfryslan.nl 

Notulen gesprekstafel Visie 
Fryske Regiovisie Jeugdhulp  
 
Datum : 15 februari 2022 
Locatie : via Microsoft Teams 
______________________________________________________________________ 
 
Opening 
Tobias Hendriks opent de bijeenkomst om 14:00 uur en heet iedereen welkom. Hierna volgt een 
voorstelronde.  
 
Inleiding 
Han Tuller geeft een presentatie aan de gespreksdeelnemers over het hoe en waarom van de 
regiovisie (de presentatie vindt u in de bijlage). 
 
Reacties op het concept regiovisie: 

• De tekst is goed. Tegelijkertijd, kijkend naar de praktijk, halen we doelen niet of met moeite.  

• De verwachting die uit de tekst naar voren komt, is dat de hulpvraag altijd duidelijk is en dat 
de hulp op lange termijn een duurzaam effect heeft. Dat streven is er wel, maar in de praktijk 
blijkt ook dat sommige cliënten/ gezinnen weer terugkomen na een tijd (nieuwe levensfase). 
Daar moet aandacht voor zijn. 

• De vraag van de jeugdige staat weliswaar centraal, maar moet ook reëel zijn. ‘U vraagt, wij 
draaien’ gaat niet op. Professionele weging van de vraag. 

• De woorden ‘ingekocht’ en ‘resultaatgericht’ passen niet in een visiedocument. 

• De term ‘lichte problematiek’ is misleidend. Goed om ook de complexe doelgroep te noemen. 

• Benoem dat opvoeden in basis voor iedereen best moeilijk is.  

• Gelijke monniken, gelijke kappen op het gebied van kwaliteitseisen. Dus die gelden ook voor 
voorliggend veld/ gebiedsteams/verwijzers. 

• Uitwerking preventie wordt lokaal ingevuld, maar kan wel worden genoemd in de regiovisie. 

• Verbinding SJH en toegang (bijv. huisarts). 

• Er is een doelgroep die is aangewezen op levensloopbegeleiding (bijv. autismezorg). Heb 
aandacht voor deze doelgroep.  

• Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking is vaak levenslang. In elke 
nieuwe ontwikkelingsfase is ondersteuning nodig. Dan zegt het woord ‘resultaten’ niets. Het 
element dat er niet alleen ontwikkelingsgericht hulp, behandeling en begeleiding noodzakelijk 
is, maar soms ook levensloopbegeleiding gedurende een groot deel van het leven, zal 
terugkomen in de regiovisie (actie: werkgroep). 

• Maak onderscheid tussen ‘behandeling’ en ‘begeleiding’. Daar zit een verschil in. En maak het 
makkelijker te switchen tussen deze twee. 

• Ga flexibel om met op- en afschaling. Dat maakt het werken makkelijker. 
 

Welke inzicht of uitgangspunt is het belangrijkst en hoe kan deze concreet worden? 

• We doen dit voor kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben. We laten elkaar en het gezin 
niet los. We zorgen voor een dekkend zorgaanbod.  

• Heb aandacht voor de inhoud en minder voor de randvoorwaarden.  

• Heb aandacht voor taal in dit document. Voor iedereen moet de inhoud duidelijk zijn. 

• Ga met ons om zoals wij met onze cliënten omgaan. Laat zien dat er echt vertrouwen is in de 
afwegingen die professionals maken. 

• Wees als SDF/ gemeente faciliterend om de bedoeling te realiseren, zonder administratieve 
rompslomp. 

• De bedoeling staat voorop, niet de systeemwereld. 

• Bij kwaliteitseisen: graag het verschil duiden tussen behandelen en begeleiden. 

• Goed om een haalbaar doel stellen en kijken of de cliënt er achter kan staan. Hoeft niet heel 
groot te zijn. Kleine stappen zijn ook goed. 
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• Ruimte geven aan en vertrouwen hebben in de professional. 

• Het gaat om partnerschap. Beter dus om niet het woord ‘opdrachtgeverschap’ te noemen; 
eigenlijk willen we gezamenlijk opdrachtgeverschap. 

• Goed kijken naar de route c.q. governance. En welke zorgfuncties zijn er lokaal, regionaal en 
bovenregionaal? Dit samenbrengen in de visie. 

• LVB doelgroep noemen. Bij sommige doelgroepen is herstel niet of nauwelijks aan de orde.  

• Belangrijk is dat jeugdhulpaanbieders zelf aangeven wat hun onderscheidende expertise is: 
wat is hun toegevoegde waarde als het om jeugdhulp of jeugdzorg gaat. 

• Resultaatgericht afspraken maken is belangrijk. 

• Hoe gaan we op een niet vrijblijvende manier samenwerken. Wat is hiervoor nodig. Weglaten 
van het woord ‘streng’ – kwaliteitseisen. 

 
Wat zouden de speerpunten moeten zijn de komende tijd? En waarom? 

• Heb aandacht voor de mensen die werkzaam zijn in de uitvoering. Begin op de werkvloer.  

• De professional moet de ruimte krijgen om samen met de cliënt te bepalen wat nodig is. 
Gezin/jeugdige en professional behoren samen in the lead te zijn. 

• Bepalen wat een individu nodig heeft. Matched care inhoud geven. Daar is flexibiliteit voor 
nodig (op- en afschalen). Maar ook dat we gezamenlijk kiezen om de jeugdige niet los te 
laten, niet uit te plaatsen en een passende plek te willen organiseren voor iedere jeugdige die 
op gespecialiseerde jeugdhulp is aangewezen. 

• Probeer te blijven bij de inhoud. Als de inhoud klopt, dan klopt het geld. Volg de inschatting 
van de professionals. Ingebracht als leidend principe.  

• Ook bij complexe jeugdhulp staat het kind centraal (matched care). Een dekkend zorgaanbod 
is belangrijk (gezinshuizen, pleegzorg, kleinschalige voorzieningen met expertise). 

• Belangrijk is dat we elkaar weten te vinden. Elkaar bevragen op casuïstiek. Kijk wat er in de 
samenwerking te halen valt. Dat is een oproep aan iedereen; gemeenten en zorgaanbieders. 
 

Hoe sluiten we beter aan bij de praktijk? 

• Het is de vraag wat er eigenlijk met ‘we’ wordt bedoeld. Die we is zeer divers: soms de 
partners rondom een individuele cliënt, soms diverse samenwerkende jeugdhulpaanbieders, 
soms de gemeenten, soms SDF en jeugdhulpaanbieders. De diversiteit is heel erg groot en 
het is de vraag of op alle niveaus en of iedereen de bedoeling onderschrijft en inhoud weet te 
geven. We moeten zoeken naar een werkwijze die voor iedereen aansluit bij de bedoeling van 
de Fryske regiovisie jeugdhulp. 

• Begrijpen we elkaar goed? Iedereen is verschillend, het landschap is divers. 

• Het is niet erg dat de schoen af en toe wringt, zolang je maar met elkaar in gesprek kunt gaan. 

• Een regiovisie op 1 A4, op B1 niveau geschreven zodat iedereen het begrijpt. Hoe 
uitgebreider de regiovisie, hoe ingewikkelder het wordt. 

• Schrijf vanuit de bedoeling in algemene zin. Schrijf op wat voor een jeugdige van belang is. 
Hoe meer tekst, hoe meer verschillen in interpretatie. 

 
Sluiting 
Tobias Hendriks dankt alle vergaderdeelnemers en sluit de bijeenkomst om 16:00 uur. 
 
Bijlage: presentatie gesprekstafel Visie 
 

Deelnemers bijeenkomst: 

Tobias Hendriks   SDF (projectleider) 

Han Tuller     werkgroep Fryske Regiovisie Jeugdhulp 

André de Jong    werkgroep Fryske Regiovisie Jeugdhulp 

Achille van Hees   werkgroep Fryske Regiovisie Jeugdhulp 

Janneke Majoor   Alliade 

Fieke Riddersma   Lentis  

Yvonne van Straten    JP van den Bent Stichting  

Anne Jongsma     CAGGB Buitenpost 

Stefan Brandsma   Wille speciale kinderopvang 

Hendrika de Vries   Regiecentrum bescherming en veiligheid 
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Wouter Oud    Gebiedsteam Weststellingwerf 

Marius Hendriks   Gebiedsteam Waadhoeke  

Jelly Feenstra     notulist 


