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Bijlagen Bijlage 1 – Memo aanbieders voordeur verblijf 

 

Toelichting 
Context 
Tijdens de Fysieke Adviestafel (FAT) van 14 april jongstleden is afgesproken dat er een vervolg gegeven 
wordt aan het inrichten van een gezamenlijke voordeur verblijf en is er een werkgroep (zogenaamde 
‘kopgroep’) geformeerd met het verzoek om te komen tot een voorkeursscenario voor de voordeur verblijf 
en te onderzoeken welke voorwaarden daarvoor ingericht moeten worden. Op 30 juni is er tijdens de FAT 
een kopgroep geformeerd waar 9 aanbieders zich voor hebben aangemeld. Dit betreft Pluryn, Driestroom, 
EntreaLindenhout, De Rading, Eleos, Pactum, ‘s Heerenloo, Timon en Youké. Daarmee is de definitieve 
kopgroep gevormd.    
 
Proces tot nu toe van de voordeur verblijf 
De doelstelling is om per 1-1-2023 de voordeur verblijf te hebben gerealiseerd. Dit naar aanleiding van de 
inspanningsverplichting die bestuurlijk is overeengekomen met de aanbieders na een discussie over 
indexering. In de FAT is overeengekomen dat regie op het project vanuit de jeugdhulpregio tot stand 
komt, de aanbieders dragen bij aan de inhoudelijke realisatie. De wens om een gezamenlijke voordeur 
verblijf in de Jeugdhulpregio FoodValley te realiseren speelt al sinds begin 2021, daarom is eerst navraag 
gedaan bij de aanbieders wat maakt dat deze tot nu toe nog niet is gerealiseerd. In deze gesprekken werd 
als redenen aangegeven dat: 

- er nog geen concreet beeld vanuit aanbieders is bij de behoefte vanuit verwijzers rondom de 
voordeur verblijf; 

- regie en sturing op dit project vanuit de jeugdhulpregio noodzakelijk is; 
- met name voor de grotere aanbieders er een vrees aanwezig is dat een voordeur verblijf eerder 

tot extra (administratieve) stappen in de uitvoering zal gaan leiden dan tot minder.  
Uitgangspunt is dat de voordeur helpend is aan de uitvoering en de beoogde resultaten concreet en 
bondig geformuleerd zijn. Er is in de startfase een uitvraag gedaan bij de lokale teams rondom de 
behoefte voor de voordeur verblijf, daaruit blijkt o.a. dat: 

- er behoefte is aan actueel inzicht/overzicht in beschikbare plekken/wachttijden bij aanbieders; 
- er behoefte is aan een vast mailadres/telefoonnummer in de regio, de behoefte aan inhoudelijke 

‘screening’ daarbij verschilt sterk per gemeente; 
- er behoefte is aan het realiseren van passende zorg – meer eigenaarschap en onderlinge 

samenwerking/afstemming bij aanbieders om passende zorg te realiseren (80/20 discussie); 
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- er nog geen eenduidig beeld vanuit gemeenten te schetsen is van de ‘scope’ van de voordeur – 
wel of niet crisis, GGZ, derdelijnszorg, binnen of ook buiten de regio, etc.  

 
Discussies 31 augustus en 8 september 
Op de tweede tekensessie over de voordeur verblijf op 31 augustus zijn geschetste scenario’s vanuit 
aanbieders besproken. Daarbij hebben de aanbieders aangegeven graag bij de gemeenten te willen 
horen of er voldoende draagvlak is voor het huidige proces, en welke variant het meest zou aansluiten bij 
de behoefte, gezien de soms uiteenlopende geluiden vanuit de gemeenten. Daarom is dit onderwerp met 
de beleidsmedewerkers van de gemeenten besproken om hier input op te halen. De input die is 
meegegeven wordt in de kopgroep met aanbieders verder verwerkt en komt de eerstvolgende keer in het 
FAT van 24 november voor te liggen in de vorm van een voorkeursscenario.  
 
Beoogd effect 
Eind dit jaar moeten de definitieve voorwaarden voor het voorkeursscenario van de voordeur verblijf zijn 
vastgesteld en per 1 januari 2023 dient de voordeur verblijf ingericht te zijn. Daarvoor worden onder 
andere de volgende zaken nog nader uitgewerkt:  

- het zoeken naar first best oplossingen en afspraken maken over overbruggingszorg als second 
best; 

- omschrijving van het mandaat en scope van de voordeur;  
 
Het regionale proces 
De kopgroep gaat verder met de input die vanuit gemeenten is meegegeven en komt in de FAT van 24 
november met een voorkeursscenario terug bij u. In december zal dit scenario aan de bestuurders worden 
voorgelegd ter besluitvorming. Mogelijk dat dit scenario bestaat uit meerdere faseringen waarbij het 
uitgangspunt is dat op 1 januari de gezamenlijke voordeur (mogelijk gefaseerd) van start gaat.   


