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Inleiding 

Op 13 juni 2019 organiseren de 10 samenwerkende gemeenten een conferentie. 
Aanleiding voor het organiseren van een conferentie is tweeledig:  

1) De meest actuele aanleiding is de inrichting van de nieuwe regionale 
samenwerking rondom de uitvoering en inkoop van jeugdhulp tussen de 
Peelgemeenten, gemeente Helmond en Dommelvallei+ gemeenten. De 10 
gemeenten benutten 2019 om de nieuwe inkoopsamenwerking vorm te geven. Ze 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een duurzame, efficiënte en 
effectieve bestuurs- en organisatiestructuur.  Eerst wordt daarvoor een 
gezamenlijke visie op jeugdhulp en de regionale (inkoop)samenwerking uitgewerkt. 
Deze wordt begin juni (in concept) afgerond. De 10 gemeenten willen deze aan 
een breed publiek van aanbieders en uitvoerders presenteren.  

2) De tweede aanleiding voor de conferentie kent zijn oorsprong in een initiatief dat al 
aan het begin van 2017 aan de fysieke overleg tafel (FOT) inkoop jeugdhulp 
Helmond-Peelgemeenten door jeugdhulpaanbieders opgestart is. Vanuit de 
gezamenlijke wens om meer met elkaar in dialoog te zijn over de visie op en de 
transformatie van jeugdhulp, is vanuit de aanbieders een voorstel gedaan om een 
werkgroep te starten. Doel van deze werkgroep is te komen tot een 
reflectiebijeenkomst of werkconferentie om in gezamenlijkheid, vanuit de dagelijkse 
praktijk te reflecteren op de transformatiedoelstellingen en de behaalde resultaten.  

 
Het programmavoorstel voor dit laatste is eind september 2018 door de werkgroep 
opgeleverd en begin november ter besluitvorming aan de Peelgemeenten en de gemeente 
Helmond voorgelegd. Toen is ook het proces gestart om te komen tot de nieuwe 
inkoopsamenwerking tussen de Peelgemeenten, gemeente Helmond en Dommelvallei+. 
Uiteindelijk is besloten om de werkconferentie aan te sluiten bij de vormgeving van de 
nieuwe regionale inkoopsamenwerking. 

Programmaopzet 13 juni op hoofdlijnen 

 
Tijd Programmaonderdeel 

10.00 tot 10.30u Inloop 

10.30 tot 12.00u plenair programma nieuwe inkoopsamenwerking (bestuurlijk, 
strategisch): 

- Welkom door bestuurders 
- Toelichting gezamenlijke visie 
- Inrichting regionale samenwerking inkoop jeugdhulp 

Peelgemeenten, Helmond en Dommelvallei+ 

12.00 tot 13.00u Lunch 

13.00 tot 17.00u Workshop-programma reflectie op transformatie 

 



 

Voor wat betreft de locatie zijn de 10 gemeenten op dit moment in gesprek met Het 
Klooster in Nuenen. Medio april worden de uitnodigingen verstuurd en medio mei volgt een 
herinnering. Aanmelden is een vereiste. 

Ochtendprogramma: Presentatie Inkoopsamenwerking 

Door de 10 gemeenten wordt de nieuwe inkoopsamenwerking gepresenteerd. Ook wordt 
hierin de gezamenlijke visie op Jeugdhulp gedeeld met de aanwezigen. Genodigden zijn 
bestuurders, directies, (strategisch) managers en beleidsadviseurs van gecontracteerde 
jeugdhulpaanbieders uit deze regio en de 10 gemeenten. 

Middagprogramma: reflectie op transformatie in de uitvoeringspraktijk 

De focus van de workshops ligt op het samenspel in de uitvoering rondom het gezin. De 
workshops zijn bedoeld voor (operationeel) managers en jeugdhulpprofessionals van de 
eerstelijns toegang en tweedelijns jeugdhulpaanbieders. Vanuit de gezamenlijke visie op 
jeugdhulp willen we vanuit vier thema’s reflecteren op de transformatie van jeugdhulp in de 
dagelijkse praktijk, om van daaruit concrete acties en activiteiten te formuleren.  

Toelichting bij vier thema’s voor de workshops 

De voorbereidende werkgroep heeft voor de workshops de volgende thema’s uitgewerkt: 
1) Samen beslissen over passende zorg. Het principe 1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 

regisseur krijgt meer en meer vorm. In veel gevallen is de casusregie belegd bij een 
jeugdhulpprofessional van de gemeente. Wat houdt casusregie in? Wat betekent 1 
kind, 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur voor de interactie tussen (casus)regisseur, gezin 
en 2e lijnsprofessional? Hoe kan de (casus)regisseur optreden in het beoordelen van 
de effectiviteit van de hulp? Hoe kom je samen met gezin en tweedelijnsprofessional 
tot een besluit over passende hulp, wetend dat mandaat bij lokale toegang ligt? En 
hoe werken de eerste- en tweedelijn samen met het gezin/kind in het traject van 
hulpverlening en het bereiken van de beoogde doelstellingen?  

2) Hoe krijgt de cliënt tijdig de juiste hulp en hoe kan deze hulp dan snel 
georganiseerd worden? Theorie en praktijk leren dat uitstel van hulp leidt tot 
verergering van de problematiek. Hoe voorkomen eerste- en tweedelijn met 
gezamenlijk inzet eventuele wachttijden? Hoe komen we bij (tijdelijke) wachtlijsten 
snel en soepel tot een goede (tussentijdse) oplossing in het belang van jeugdige en 
gezin? Wat kan de zorgaanbieder doen bij wachttijden, en wat zou eerste lijn kunnen 
in het voorkomen van wachtlijsten.  

3) Samenwerking tussen lokale casusregisseur (toegangsmedewerker), 
tweedelijns professional en wettelijke verwijzer. Als (tweedelijns) jeugdhulp wordt 
ingeschakeld via een wettelijk verwijzer hoe werken we dan samen? Soms is er dan 
nog geen lokale regievoerder (casusregisseur) in beeld die als vast contactpersoon 
voor het gezin fungeert. Gaat deze dan opnieuw de indicatie stellen? Hoe raakt 
iedereen bij elkaar aangehaakt?   

4) Regionaal samenwerken in een lokale context: waar begint en eindigt de 1e-lijn 
en 2e lijn? Met de beoogde transformatie en de initiatieven gericht op preventie, 
vroegsignalering en het realiseren van lokale (voorliggende) voorzieningen, vervagen 
de eerder zo scherpe en duidelijke grenzen tussen de nulde lijn, de eerste lijn 
(toegang) en de tweede lijn. Ook heeft iedere individuele gemeente zo zijn eigenheid 
en kunnen de lokale uitdagingen per gemeente verschillen. Hoe en in hoeverre 
kunnen de uitvoerende professionals voldoen aan of aansluiting vinden bij de lokale 
kleur van de verschillende gemeenten? Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt 
op het juiste moment op de juiste plek in beeld komt? 

 


