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Notulen gesprekstafel Visie 
Fryske Regiovisie Jeugdhulp  
 
Datum : 16 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 deelnemers wordt gevraagd om een algemene reactie te geven op het concepthoofdstuk van de 
visie. Iedereen geeft aan zich te herkennen in de grote lijn van het document, maar vooral benieuwd 
te zijn naar de concretisering van dit hoofdstuk. Tegelijkertijd is het als basisstuk voor de visie geschikt 
en volledig.  
 
Er komen vanuit nog een aantal suggesties voor de verbetering van het concepthoofdstuk: 

• De teksten over expertise en kwaliteit gaan vooral over professionals bij de 
jeugdhulpaanbieders, terwijl dit ook de professionals in de gebiedsteam betreft. 

• Het stuk roept de vraag op wie precies welke rol en verantwoordelijkheid heeft. Dit mag nog 
wat specifieker in de tekst en behoeft nog verdere uitwerking. Het gaat dan zowel om de 
vraag hoe we samen het proces van de concretisering van de regiovisie gaan invullen en 
welke onderwerpen we dan door wie laten uitwerken. 

• Bij het uitgangspunt “We bieden het gezinssysteem één plan met één regie” moet de eerste 
zin wat genuanceerd worden: eerst de inhoud, vervolgens de vorm (hoofd- en 
onderaannemerschap). Misschien kunnen de eerste twee zinnen wel weggelaten worden. 

• Zin op pagina 8 over “langer verblijf” staat er wat ongelukkig en heeft een andere betekenis. 
Verblijf is hier gebruik van de jeugdhulp maken. 

• Het hoofdstuk roept de vraag op in hoeverre we de continuïteit in het zorglandschap als één 
van de uitgangspunten of hoofdlijnen zien. Er wordt hierbij ook verwezen naar de 
gesprekstafels over de zorglandschap die nog georganiseerd gaan worden. 

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

• Het daadwerkelijk centraal stellen van de vraag is een belangrijk thema. Ook om met elkaar te 
onderzoeken hoe we dit kunnen concretiseren en wat ieders rol hierin is. Als voorbeeld wordt 
de rolverdeling tussen gebiedsteams en jeugdhulpaanbieders genoemd. Vertrouwen in de 
zorgaanbieder is belangrijk. 

• In de praktijk lijkt er soms een ‘mismatch’ te bestaan tussen de analyse en/of het doel van de 
verwijzers en de analyse en/of het doel die de jeugdhulpaanbieders. Het is belangrijk om dit te 
bespreken en hier heldere afspraken over te maken. 

• Deelnemers herkennen het principe om de administratieve lasten laag te houden. 

• Als suggestie wordt meegegeven om te focussen op thema’s waarbij het nu stagneert. Met 
andere woorden, we hebben met elkaar allerlei uitgangspunten afgesproken en wat is 
daarvan gerealiseerd en waar is nog extra aandacht nodig. Als voorbeelden worden de 
wachttijden, de overgang van 18-/18+, ontschotting WLZ/Zorgverzekering en het proces van 
toeleiding en start zorg tussen gebiedsteams en jeugdhulpaanbieders genoemd. 

 
Het concepthoofdstuk is over het algemeen goed en wordt herkend. De deelnemers geven duidelijk 
als signaal mee dat het nu vooral belangrijk is om met elkaar de concretiseringsslag te maken. Hoe 
kunnen we de visie concretiseren en wat betekent dat in de praktijk? Het is belangrijk om vanuit de 
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gemeenten, SDF en de jeugdhulpaanbieders te beschrijven wat er behouden moet worden, wat beter 
kan en elkaar hier ook op aan te spreken. Het is niet de bedoeling om dit op organisatieniveau te 
organiseren, maar juist op systeemniveau. Zo kunnen we gezamenlijk de jeugdhulp verbeteren op de 
plekken waar het niet goed loopt en beter kan. De urgentie wordt duidelijk gevoeld bij alle deelnemers 
om hier snel over in gesprek te gaan. Het belang wordt aangegeven om hiervoor een structureel 
gespreksplatform in te richten waarin vanuit partnerschap door de betrokken partijen de verschillende 
onderwerpen benoemd en besproken kunnen worden.  
 
Het idee om een knelpuntenanalyse te maken en in gesprek te gaan over wat echt het probleem is, 
wordt door de aanwezigen omarmd. Ook van SDF en gemeenten wordt verwacht dat zij aangeven wat 
beter moet: bereikbaarheid, beschikbaarheid, samenwerking of wachtlijsten zijn daarbij wellicht 
onderwerpen die echt en gericht verbetering vragen. 
 
Sluiting 
Tobias Hendriks dankt alle vergaderdeelnemers voor hun bijdrage en sluit de bijeenkomst om 15.30 
uur. 
 
Bijlage: presentatie gesprekstafel Visie 

Deelnemers bijeenkomst: 

Tobias Hendriks   SDF (projectleider) 

Han Tuller     werkgroep Fryske Regiovisie Jeugdhulp 

André de Jong    werkgroep Fryske Regiovisie Jeugdhulp 

Wya Banus    Accare 

Hanni van den Broek   Comfortzorg 

Bram de Vries    Zo! Zorgoplossingen 

Martijn van Wijk    Re-care 

Jelmer Vroom    Psychomotorisch Therapeut 

Erwin Beers    VNN 

Yvonne Wijnja    Gemeente Leeuwarden 

Hilda Meijer    Wolfert in context 

 


