
 

 

Gesprek over het onderwerp ‘Samenwerking’ 20 december 2021 

 

 

Integrale jeugdhulp als uitgangspunt 

Om het onderwerp ‘samenwerking’ in te kader is het belangrijk om eerst terug te gaan het 

inhoudelijke doel en uitgangspunten voor jeugdhulp.  

Een belangrijk uitgangspunt voor de Friese gemeenten is integrale jeugdhulp. Integrale 

jeugdhulp is jeugdhulp die passend en samenhangend is, waarbij de jeugdige en het gezin 

het uitgangspunt zijn. Deze hulp is zo licht en gewoon mogelijk, maar ook direct intensief en 

specialistisch waar nodig. Het principe van ‘het kind en het gezin centraal’ is leidend, zodat 

er door verschillende domeinen, specialismen en sectoren, elk met hun eigen 

deskundigheid, multidisciplinair moet worden samengewerkt.  

 

Samenwerking als middel 

Dit vraagt om verbinding en samenwerking. Niet als doel op zich, maar als middel om die 

gewenste integrale jeugdhulp te kunnen bieden en organiseren. Daarvoor is samenwerking 

nodig tussen (specialistische) jeugdhulp met andere domeinen en partners in de zorg zoals 

de huisartsen, school, opvoedhulp, het lokale team, de jeugdgezondheidszorg en justitie. In 

de tweede plaats samenwerking ook met partners in de leefdomeinen van de jeugdige: het 

onderwijs, werk, vrije tijd. Samenwerking -ten derde- ook met collega’-jeugdhulpaanbieders 

omwille van een sluitend jeugdhulp traject of een dekkend regionaal zorglandschap. In dit 

kader speelt ook het zgn. ‘hoofd- en onderaannemerschap’ een belangrijke rol. Dit zal 

overigens ook in de nieuwe inkoop weer een belangrijke plek krijgen. 

En niet te vergeten een vierde element van samenwerking: samenwerking tussen 

aanbieders en gemeenten in hun rol als opdrachtnemer en opdrachtgever. 

 

Samenwerking heeft dus betrekking op verschillende niveaus en dimensies, die vaak ook in 

relatie staan tot elkaar. Het is om die reden verstandig om focus aan te brengen voor het 

gesprek. 

 

Twee elementen van samenwerking voor het gesprek 

In dit gesprek over ‘samenwerking’ willen we ons richten op de volgende twee elementen 

van samenwerking: 

1. Samenwerking (tussen professionals) rondom, en met het gezin 

2. Samenwerking tussen jeugdhulp met andere domeinen en partners (onderwijs, 

huisartsen, gebiedsteams, jeugdgezondheidszorg, etc.) 

 

Vragen 

Voor elk van deze twee elementen hebben we de volgende vragen: 

1. Wat is uw ervaring met deze samenwerking? 

2. Wat gaat goed in deze samenwerking en wat nog niet (knelpunten)? 

3. Wat moet er gebeuren om deze knelpunten op te lossen? 

 

 


