
9 september 2021

Themagerichte Transformatietafel (TT)

Stand van zaken



Onderwerpen van vandaag

We zitten niet stil! 

→ Communicatie transformatie

→ Vanuit het perspectief om wie het gaat

→ Netwerk Samen Leren en Ontwikkelen

→ Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag

→ Bovenregionale ontwikkelingen (incl. RET)

→ Onvoorwaardelijk wonen

→ Doelenboom

→ Integrale crisisroute

→ Spoedhulp IJsselland

→ Verbinding Jeugdhulp Onderwijs

→ Gedwongen Kader Jeugd (kick-off Ronde Tafels)



Communicatie transformatie

→ Website RSJ IJsselland – transformatie

→ Transformatiegalerij

→ Transformatietafels

→ Terugkoppeling naar de projectgroep HSWV-

Wonen (vertegenwoordigers aanbieders en 

gemeenten)

September 2020 (Fysiek) en mei 2021 (schriftelijk)

Gepland: december 2021 en mei 2022



Christa

Welkom! Vanuit het perspectief om wie het gaat.

Hoe betrokken en wat vond/vind je er van?



Netwerk Samen Leren en Ontwikkelen

Onderwerpen 2021:

Mei Afbouw JeugdzorgPlus (gemeentelijk)

Juni Ambitie scheidingsproblematiek 

September Pitches scheidingsproblematiek 

November Wonen 

Op thema sluiten samenwerkingspartners aan.



Van ZZ naar GG

Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag

5 basisfuncties → gemeenten in de regio IJsselland 

omarmen het werken vanuit Positieve gezondheid.

Training van gemeentelijke toegangen en hun lokale 

samenwerkingspartners.

Voor meer info:

https://surveys.enalyzer.com?pid=kih8k8g4

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurveys.enalyzer.com%2F%3Fpid%3Dkih8k8g4&data=04%7C01%7C%7C4ca9cd98c2b242f7506e08d97386feea%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637667845900174122%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fiqVglcSd6D%2BJJ9Xqth1QGyWeXTi9wxMiMA4p7XsqNo%3D&reserved=0


Bovenregionale ontwikkelingen

Onderwerpen

→ Aanpak vastgelopen acute zorgketen GGZ – 50 mln

→ Vereenvoudiging jeugdbeschermingsketen – 15 mln

→ Afbouw JeugdzorgPlus en Ombouwing

separatieruimten – 33,5 + 5 mln

→ Kleinere leefgroepen – 50 mln

→ Expertisenetwerk – structureel 2 mln



Bovenregionale ontwikkelingen

Aanpak vastgelopen acute zorgketen GGZ

Tijdelijke uitbreiding (ambulante en klinische) 

crisiscapaciteit zodat aan de grote zorgvraag (mede 

door corona) tegemoet gekomen wordt door WVGGZ 

aanbieders voor 1,5 jaar (eind 2022).

IJssellandse WVGGZ aanbieders:

Aanbieder Accounthouder

Dimence/jeugd ggz Enschede

Accare Groningen

Karakter Nijmegen



Bovenregionale ontwikkelingen

Afbouw JZ+ en ombouwing separatieruimten

Doel: 5% minder instroom. Daarvoor PvA. 

Aanbieder Accounthouder

OG Heldring/Pactum Arnhem

Groot Emaus/OBC Ermelo

Pluryn in Eefde Utrecht

Horizon ZIKOS in Harreveld Rotterdam



Bovenregionale ontwikkelingen

Kleinere leefgroepen

Passend maken van accommodaties om 

leefomstandigheden van kwetsbare jeugdigen te 

verbeteren (3M-voorzieningen).

Betreft:

→ Ambiq

→ Pactum

→ Trias

→ Vitree



Bovenregionale ontwikkelingen

Expertisenetwerk

Begin zomer 2020: Opdracht VWS

In 8 landsdelen moet een bovenregionaal 

Expertisecentrum worden in gericht voor 

gespecialiseerde jeugdhulp met de functies:

1. Consultatie & advies

2. Organiseren van hulp

3. Kennisfunctie

Overijssel 1 van de landsdelen.

Enschede = coördinerende gemeente.



Bovenregionale ontwikkelingen

Expertisenetwerk

September 2020: Start projectgroep

Analyse

→ Het lukt niet altijd om passende jeugdhulp te bieden 

aan gezinnen/jongeren met (complexe, 

meervoudige) problematiek

→ Ontbreekt vaak aan goede verklarende analyse

→ Bestaande jeugdhulpinterventies niet 

altijd voldoende passend 

→ Te weinig zicht op hoog specialistische

weinig voorkomende zorg in Overijssel/

Nederland

→ Vaak breder dan alleen jeugdhulp



Bovenregionale ontwikkelingen

Expertisenetwerk

3 opdrachten:

1. Inrichten goed functionerend Regionaal ExpertTeam

(RET),voor zowel IJsselland als Twente

2. Vormgeven bovenregionale functies ‘Consultatie

en advies’ en ‘Organiseren van hulp’. Moet 

aansluiten op het RET

3. Vormgeven bovenregionale kennisfunctie



Bovenregionale ontwikkelingen

Expertisenetwerk

Regionaal Expert Team (RET)

→ In maart 2021 begonnen

→ Instituut Publieke Waarden (IPW) zit het RET voor

d.m.v. de Doorbraakmethode 

→ Esther van den Broeke = trekker van opdracht. 



Bovenregionale ontwikkelingen

Regionaal expertteam Overijssel 2022

→ Commitment 

→ Duurzame en passende oplossingen

→ Bijbehorende financiering

→ Maatwerkbudget

→ Loop 2022: Samenwerkingsconvenant

Meer info over maatwerkbudget casuïstiekgebonden en
niet-casuïstiekgebonden vind je op: Financiële hulp | RSJ 
IJsselland (rsj-ijsselland.nl)

https://www.rsj-ijsselland.nl/expertisenetwerk/financi-le-hulp


Bovenregionale ontwikkelingen

Expertisenetwerk

Regionaal Expert Team (RET)
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Bovenregionale ontwikkelingen

Expertisenetwerk

Regionaal Expert Team (RET)
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Bovenregionale ontwikkelingen

Expertisenetwerk

Regionaal Expert Team (RET)

Knelpunten uit de praktijk

→ Verklarende analyse, toekomstplan en perspectief

jongere mist

→ Zorgcontinuïteit na 18 jaar blijft een probleem

→ Samenwerking tussen aanbieders blijft lastig

→ Aanbod omtrent onvoorwaardelijk wonen en 

integrale ambulante hulp dat direct kan starten mist

→ Realiseren van hulp blijft lastig

→ Uitdaging om onderwijs aan te haken



Bovenregionale ontwikkelingen

Expertisenetwerk

Consultatie, advies & organiseren hulp

→ Inventarisatie complexe problematieken/doelgroepen

→ Welke netwerken/experts zijn er?

→ Hoe netwerken/personen aan elkaar verbinden en

hoe aansluiten op het RET

→ Per RET bekijken: aansluiten bepaalde experts 

wenselijk? 

→ Vanuit RET wordt missend aanbod helder. Samen

kijken wie dat op kan pakken
→ Geerten van der Meer = trekker van opdracht. 



Bovenregionale ontwikkelingen

Expertisenetwerk

Kennisfunctie

→ Makkelijk toepasbaar en beschikbaar maken van

kennis & expertise 

→ (Structureel) leren van casuïstiek voor oplossingen

op lange termijn

→ Overijsselse onderzoeksagenda

→ Lerend netwerk van professionals

→ Frank Nijhuis = trekker van opdracht



Bovenregionale ontwikkelingen

Expertisenetwerk

5 thema’s voor komende periode

1. Verklarende analyse

2. Continuïteit van zorg bij jongeren die 18 worden/zijn

3. Innovatie integrale hulp

4. Eetstoornissen

5. Complexe scheidingen

Komen voort uit RET of zijn landelijke thema’s. 



Onvoorwaardelijk wonen

Doelgroep komt voort uit RET, is nog geen 

oplossing voor:

→ Meisjes vanaf middelbare schoolleeftijd met  

combinatie van suïcidaliteit, depressie, 

zelfbeschadiging, trauma, eetproblemen, autisme 

en/of een dreigende persoonlijkheidsontwikkeling 

→ Jongens van 8 tot 14 jaar met autisme, trauma, 

agressiviteit en vaker een lagere intelligentie 

→ Jongens en meisjes vanaf 17 jaar, vaak in JZ+, met 

Autisme Spectrum Stoornis, agressiviteit, verslaving 

en disharmonisch intelligentieprofiel 



Doelenboom



Integrale crisisroute

Integrale crisisroute

→ Mooie stappen gezet

→ Opvoedkundige crisis en crisis in GGZ bewandelen

gescheiden wegen

Ambitie:

→ Integrale crisisdienst

→ Eerst binnen kantoortijden en integrale 

crisisopvolging

→ Geen specifieke producten



Spoedhulp IJsselland

Spoedhulp



Spoedhulp IJsselland

Spoedhulp

Het filmpje over spoedhulp IJsselland vind je hier:

Spoedhulp IJsselland - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=yG7TpqYLC-U


Onderwijs - jeugdhulp

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland

Onderzoek normaliseren

Lokale projecten vanuit transformatiefonds

Toelichting over de projecten:

Zorgklas en groepsaanbod (Qura)

Kampen, Staphorst & Zwartewaterland

De springplank

Zwolle



Onderwijs - jeugdhulp

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland

Samen normaliseren 



Onderwijs - jeugdhulp

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland

Bestuurlijk overleg

Coördinatie 
Team

Samenleving 
Ouders & 
Jongeren

Lokaal

Regionaal

Nationaal

Lerend   
netwerk



Onderwijs - jeugdhulp

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland

De projecten

Bestuurlijk overleg

Hoe denken jongeren / ouders/ 
jeugdhulpverleners over normaliseren?

Hoe verhouden professionals 
zich tot het fenomeen 
normaliseren en 
demedicaliseren?

Monitoren en evalueren 
van de pilot angst en 
depressie bij VO 
leerlingen 

Evaluatie van deze sociaal 
emotionele leerlijn op school

Lokale en regionale 
kortlopende klein & fijn 
onderzoeken

Project 1
Jongeren 
ouders, 
jeugd-

hulpverlener
s

Project 2
Onderzoek 

onder 
professional

s; JGZ, 
toegang, 
onderwijs

Project 3 
Onderwijs  

Hardenberg

Project 4
Think op 
school

Project 5
Klein & Fijn 
projecten

Coördinati
e Team



Onderwijs - jeugdhulp

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland

Normaliseren?

Wat is 
normaliseren en 
wat is daar voor 

nodig?



Onderwijs - jeugdhulp

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland



Onderwijs - jeugdhulp

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland

Website

www.rkj-ijsselland.nl

http://www.rks-ijsselland.nl/


Onderwijs - jeugdhulp

Qura – Wat is Qura?

→ Plek (op school!) voor ‘thuiszitters’

→ Gericht op participeren en normaliseren

→ Samenwerking van Pieter Zandt s.g., Eleos en 

gemeenten Kampen, Staphorst & Zwartewaterland

→ Een les voor anderen



Onderwijs - jeugdhulp

Qura – Doelgroep

→ Autisme

→ ADD/ADHD

→ Depressie

→ Angst

→ Sociale fobie

→ Lichamelijke klachten

→ Identiteitsproblematiek



Onderwijs - jeugdhulp

Qura – Wat maakt Qura anders?

→ Zorg dichtbij de natuurlijke omgeving van de jongere

(school); Normaliseren

→ Intensieve samenwerking tussen de hulpverlening op 

school en reeds betrokken hulpverlening in gezin

→ Betrokkenheid van ouders (thuissituatie)

→ ‘Peers’ effect

→ Leren en verder ontwikkelen met elkaar



Onderwijs - jeugdhulp

Qura – Groepstraining / Jeugdhulp op maat

→ Emotie Regulatie Training

→ Acceptance & Commitment Therapy

→ Schematherapie

→ Aangevuld met PMT/beeldende therapie



Onderwijs - jeugdhulp

Qura – Meer informatie

Linda en Hans – Verhalen van jongeren met onbegrepen klachten

https://ziemijnu.nl/professionals/linda-en-hans

Roelie Buter-Procopiou Gemeente Kampen

Beleidsontwikkelaar sociaal domein, onderdeel jeugd

@: r.buter@kampen.nl T: 06-23791216

Renate Elferink Gemeente Staphorst

Coördinatie & beleid team Samenleving

@: r.elferink@staphorst.nl T: 0522-467592

Erna Last Gemeente Zwartewaterland

Beleidsmedewerker sociaal domein

@: e.last@zwartewaterland.nl T: 14 038

https://ziemijnu.nl/professionals/linda-en-hans
mailto:r.buter@kampen.nl
mailto:r.elferink@staphorst.nl
mailto:e.last@zwartewaterland.nl


Onderwijs - jeugdhulp

Qura – Vragen?

“Alleen degenen die zich het heden ook anders kunnen 

voorstellen dan het bestaande, hebben toekomst.”

Plato, 427 – 347 v. Chr.



Gedwongen Kader Jeugd

Traineeship

→ Bij RvdK, JbOV & VT-IJ

→ 3 trainees

→ Gestart per 1 september 2021 voor 2 jaar

→ Eerste ervaringen?



Gedwongen Kader Jeugd

Een korte terugblik

Ambitie

→ Uitgaan van ambitie i.p.v. problemen

→ Jeugdigen & ouders kunnen verschil maken

→ 0 jeugdigen uit huis

→ Netwerkdenken i.p.v. keten

→ Transparantie & duidelijkheid

→ Eenvoudiger

→ Betere samenwerking

→ Warme overdrachten



Gedwongen Kader Jeugd

Een korte terugblik

Jeugdigen & ouders

→ Gezien, gehoord en betrokken worden

→ Goed & regelmatig informeren

→ Duidelijkheid & transparantie

→ Gelijkwaardigheid

→ Oprecht nieuwsgierig zijn

→ Warme overdrachten 

→ Iemand mee mogen nemen



Gedwongen Kader Jeugd

Een korte terugblik

Bestuurlijke doelstellingen

1. Normaliseren

2. Versterken vertrouwen professionals (+ jeugdigen

en ouders!!!!)

3. Administratieve lastenverlichting

4. Minder uitgaven



Gedwongen Kader Jeugd

Een korte terugblik

Proces

→ Werksessie: kansen & uitdagingen (jan. 2020)

→ Gesprekken jeugdigen & ouders

→ Werksessies

→ Contouren

→ Uitwerking werkgroepen

→ Tussentijds steeds toetsen jeugdigen & ouders

→ Themagerichte transformatietafel mei 2021

→ Daar gaaaaaan we! 



Gedwongen Kader Jeugd

Kick-off nieuwe werkwijze!

→ In afgelopen jaar ontwikkeld

→ Met jongeren, ouders & professionals

→ Bestuurlijk door alle partijen omarmt 

→ Interactieve PDF voor professionals

→ Praatplaat voor jeugdigen en ouders

→ Evaluatie



Gedwongen Kader Jeugd

Waar vind ik wat?

Interactieve PDF: Voor professionals | RSJ IJsselland (rsj-

ijsselland.nl)

LET OP: Download deze en sla hem op voor optimaal

gebruik van de linkjes.

Pagina voor jeugdigen & ouders:

Voor jeugdigen en ouders | RSJ IJsselland (rsj-ijsselland.nl)

https://www.rsj-ijsselland.nl/jeugdbescherming/voor-professionals
https://www.rsj-ijsselland.nl/jeugdbescherming/voor-jeugdigen-en-ouders


Nabranders


