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Bezoekadres 
Oldehoofsterkerkhof 2 
8911 DH Leeuwarden 
 
Postadres 
Postbus 21000 
8900 JA Leeuwarden 
 
(058) 233 83 88 
secretariaat@sdfryslan.nl 

Notulen gesprekstafel Zorglandschap  
Fryske Regiovisie Jeugdhulp 

 
Datum : 21 april 2022 
Locatie : via Microsoft Teams 
______________________________________________________________________ 
 
Opening en inleiding 
Gert Ranter opent de bijeenkomst om 10:00 uur en heet iedereen welkom. Via een presentatie wordt 
het hoe en waarom van de regiovisie toegelicht (de presentatie vindt u in de bijlage). 
 
Wat is nodig om het Friese zorglandschap goed in beeld te brengen? 
 
Er is nu nog geen goed beeld over de reikwijdte van het zorglandschap. Naast jeugdhulp gaat het ook 
over onderwijs, gezondheidszorg en voorliggend voorzieningen. De onderlinge samenhang moet er 
zijn. Kijkend naar de gewenste transformatie is een brede blik belangrijk, het is een fluïde geheel. 
Daarbij is sturing vanuit gemeente gewenst, ook om overdracht tussen zorgpartijen mogelijk te maken. 
 
Het aantal aanbieders is bekend, maar dat zegt maar weinig over het zorglandschap. Om het 
inzichtelijk te maken zou een raster kunnen worden opgesteld om zo inzichtelijk te maken op welk 
gebied een aanbieder werkt. Het maken van een raster kan helpend zijn om te kijken in welke richting 
de zorg beweegt. De ondersteuningsvraag van de client bepaalt de richting.  
 
De analyse bij de start van een traject is essentieel. Kijkend naar de problematiek van ‘thuiszitters’, 
hoeft een groot deel niet naar een zorgboerderij. Als je weet hoe groot deze groep kinderen is, weet je 
ook wat er ontbreekt binnen het onderwijs. Die onderliggende vraag die er is, stelt gemeenten in staat 
beter te sturen. Lastig om in kaart te brengen, maar wel belangrijk. 
 
Het contractmanagement van SDF moet in gesprekken met zorgaanbieders constateren waar de 
lacunes liggen. Het is onderdeel van een levend model waarin betrokken de verplichting hebben om 
hierover te spreken. Dat kan ook in de regiovisie worden opgenomen als lijn. Oftewel: SDF verzamelt  
kwantitatieve data en kwalitatieve gegevens uit gesprekken met partners. 

 
Hoe zie je het zorglandschap over vijf jaar? 
 
Alle kinderen en gezinssystemen direct de juiste hulp kunnen bieden. Zowel preventief als in 
complexe casussen. Zwaar inzetten op een goede analyse bij de aanvang van een traject. 
 
Gemeenten zorgen voor expertise aan de voorkant. Vervolgens is de gewenste zorg beschikbaar. 
 
Kinderen geen ‘rondgang’ laten maken in het systeem. Zware zorg kan worden voorkomen door 
betere expertise aan de voorkant. 
 
Wat is er nodig en wat kunnen partijen zelf bijdragen aan de realisatie? 
 
Onderwijs is het sterkste preventie element. Doel moet zijn de schoolgang van een kind en 
hulpverlening zou dit moeten stimuleren. 
 
Wat valt onder jeugdwerk en passend onderwijs is een landelijke discussie. Samen kunnen partijen 
het grijze gebied verkleinen. Soms is er extra expertise nodig om te kijken hoe een kind kan worden 
geholpen, een brede, onderbouwde analyse op alle domeinen. Die expertise ontbreekt momenteel.  
 
Er mist niets in het Friese aanbod, maar er wordt te vaak vergeten te werken vanuit de bedoeling. 
Minder staren op belemmeringen en creatief samenwerken om zorgaanbod in te zetten.  
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Starten met uitgebreide diagnostiek en analyse bij de intake en dan pas een behandel- of 
ondersteuningsplan. Bij diagnostiek is een MDO (multidisciplinair overleg) cruciaal. Regie centraal bij 
één persoon. Nu blijkt vaak dat er aan de voorkant geen brede analyse is gemaakt. Dat is een must, 
niet alleen bij complexe casussen.  
 
Het gebiedsteam is een belangrijke speler. Moet aanbod in beeld hebben en kunnen analyseren.  
 
Het gros van de gemeenten vindt dat goed goed genoeg is. Dat is een valkuil. Er zijn veel casussen 
waarin indicatoren een rol spelen die voorspellen dat zwaardere hulp nodig is. Juist in het begin zwaar 
inzetten om de complexiteit niet te vergroten. Indicatoren Friesland breed vastleggen. 
 
Gemeente bewaakt veelal, wil geen lang traject. Als er meer inzet nodig is, kost het veel moeite een 
uitbreiding te bewerkstelligen. Dat geeft frustratie omdat het gezin niet de ondersteuning krijgt die het 
nodig heeft. Dat is niet werken vanuit de bedoeling. 
 
Samenwerken is een kerncompetentie, maar staat soms onder druk omdat het binnen het bedachte 
‘hokje’ moet passen. Als er meer ruimte is, is het makkelijker samenwerken. 
 
Samenwerken gaat over geven en nemen. Samenwerken kost ook tijd. Het gaat ‘erbij’, naast reguliere 
werkzaamheden. Faciliteren is ook een manier van sturen. 
 
Oproep aan SDF: in de regiovisie een infrastructuur inrichten van een Lerende Tafel (tellen en 
vertellen), breed inzetten om samen casussen te bespreken. Dat combineren met een vlekkenplan 
(gebiedsgericht werken). 
 
Slotopmerkingen: 

• Erica van Prehn biedt aan samen met aantal aanbieders enkele casussen te bespreken om te 
leren en te kijken hoe partijen elkaar optimaal kunnen vinden. Ze zal contact opnemen met 
Marijke Schilperoord (Leren van Casussen) om dit te bespreken. 
 

• Eind mei is er een fysieke bijeenkomst om de uitkomst van alle tafels te bespreken. De tekst 
voor de regiovisie zal voor de zomer gereed zijn en wordt dan aangeboden aan de Friese 
raden ter vaststelling. 
 

• Na vaststelling worden jaarplannen gemaakt om zaken concreet uit te werken. 
 
Sluiting 
Gert Ranter dankt alle vergaderdeelnemers voor hun bijdrage en sluit de bijeenkomst om 11:55 uur. 
 
 
Bijlage: presentatie gesprekstafel Zorglandschap 
 
Deelnemers bijeenkomst: 
Gert Ranter    SDF (projectleider) 
Kim ten Hoeve     Werkgroep Fryske Regiovisie Jeugdhulp 
Achille van Hees   Werkgroep Fryske Regiovisie Jeugdhulp   
Tanja Grgic    Werkgroep Fryske Regiovisie Jeugdhulp  
Bernadette van den Berg  GGD Fryslân 
Wendy van der Teems   Re-care 
Bouwke van Eeken   Horizon begeleiding 
Harrie Moorlag    Omega Groep 
Monique Dolstra   ’t Hummelhûs 
Bianca Schenkel   Connecting Hands 
Lieke Krielen    Driestroom 
Chris Heidekamp   Driestroom 
Marten Hoekstra   Zorgboerderij de Buorren 
Klaas Auke Lemstra   Zorgboerderij de Buorren 
Erica van Prehn   Wolfert in Context 
Bas Gerdingh    Wolfert in Context 
Jiske Sloot    SWV PO Friesland     
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Jelly Feenstra     Notulist 

 

Afwezig (wegens technische problemen) 

Derk Visser    Regiecentrum 


