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  Memo Jeugdhulpregio FoodValley     Bijlage 4 
 
Gremium Fysieke Adviestafel van 30 juni 

  

Inbrenger Hans Polinder 

  

Onderwerp Voordeur verblijf   

  

Gevraagd Aan de leden van de Fysieke Adviestafel wordt 
gevraagd of:  
1. aanbieders nog aanvullingen hebben op de 

ingezette lijn;  
2. onderstaand aansluit bij de verwachtingen zoals 

deze gedeeld zijn in april in het FAT;  
3. er nog aanbieders zijn die aan willen sluiten bij de 

kopgroep. 
 

  

Datum 22 juni 2022 

  

Duur 20 minuten 

  

Bijlagen n.v.t. 

 

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 vervolgens is er een werkgroep (een 
zogenaamde ‘kopgroep’) geformeerd met het verzoek om te komen tot een duidelijke opdracht en 
projectvorm. Conform de afspraak in het FAT, ontvangt u hierbij een stand van zaken.  
 
Proces tot nu toe van de voordeur verblijf 
De doelstelling is om per 1 januari 2023 de voordeur verblijf te hebben gerealiseerd. Dit naar aanleiding 
van de inspanningsverplichting die bestuurlijk is overeenkomen met de aanbieders na een discussie over 
indexering. In het 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 Foodvalley te realiseren speelt al langere tijd, daarom is eerst navraag gedaan bij de 
betrokkenen wat maakt dat deze tot nu toe nog niet gerealiseerd is. 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.  
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Argumenten 
 
Aansluiten bij visie 
De verblijfsaanbieders streven ernaar om, in lijn met de regionale visie ‘Ons Verhaal’, het zo beperkt 
mogelijk inzetten van verblijf en stellen in gezamenlijkheid alles in het werk om: 

• Uithuisplaatsing te voorkomen, tenzij dit niet in het belang is van het kind. 

• In geval van uithuisplaatsing te komen tot een zo kort mogelijk verblijf. 

• Waarbij de plaatsing bij voorkeur een gezinsgerichte vorm van opvang is. 

• In geval van uithuisplaatsing de jeugdige zo dichtbij en op één en dezelfde plek te laten verblijven, 
verplaatsingen dus zoveel mogelijk te voorkomen. 

Op 17 juni 2022 is er met de kopgroep een eerste schets gemaakt voor het te volgen proces. De 
belangrijkste doelstelling is om met elkaar helderheid te hebben over de doelstelling en een antwoord te 
geven op de vraag hoe aanbieders komen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot 
het plaatsen van jongeren in de jeugdhulpregio. Daarbij wordt aangesloten bij de ontwikkelingen zoals een 
meer gecentraliseerd overzicht van de wachttijden en verblijfsplekken (verbeteragenda). Daarnaast wordt 
beoordeeld waar (nog) meer samenwerking en afstemming moet komen tussen de verblijfsaanbieders als 
het gaat om ‘matching’.  
 
Scope 
De aanbieders gaven bij de startsessie aan dat de uiteindelijke scope van de voordeur moet afhangen van 
de exacte behoefte bij verwijzers. Een uitvraag bij zowel verwijzers als aanbieders zelf is noodzakelijk 
voor het vervolgproces. We hebben daarom afgesproken dat de jeugdhulpregio in de komende weken 
een inventarisatie gaat doen bij de verwijzers en de aanbieders onderling een uitvraag gaan doen. Eind 
augustus wordt de behoefte vastgesteld en het voorkeursscenario bepaald dat hier het meeste op 
aansluit. Deze zal ter bespreking vervolgens terugkomen in het FAT. Ook zal de kopgroep de juridische 
consequenties van de voordeur verblijf in kaart te brengen en komen met oplossingsrichtingen. 
 

 
 
Kanttekeningen en risico’s 
 
Complexiteit 
Er spelen zoals beschreven veel ontwikkelingen rondom verblijf en de realisatie voordeur verblijf hangt 
samen met veel (externe) factoren. Daarom is het van belang om in dit proces bij te blijven sturen waar 
nodig en in elk stadium zowel de jeugdhulpregio, verwijzers als aanbieders mee te blijven nemen.  
 
 
Eenduidigheid over behoefte en doelstelling 

Beoogd effect 
Eind dit jaar moeten de definitieve voorwaarden voor de voordeur verblijf zijn vastgesteld en per 1 januari 
2023 dient de voordeur verblijf ingericht te zijn. Om dit te realiseren zijn de volgende onderwerpen van 
belang voor nadere uitwerking:  

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

- de juridische implicaties;  
- omschrijving van het mandaat van de voordeur.  

 
Verder worden vanuit ervaringen uit andere regio’s diverse scenario’s voor de invulling van de voordeur 
verblijf ontwikkeld. Door deze scenario’s naast de behoefte te leggen zal het uiteindelijke 
voorkeursscenario zoveel mogelijk aansluiten op de ervaren behoefte van zowel verwijzers als aanbieders 
en lokale teams, en zo ook het meest passend zijn voor de jeugdhulpregio. Het uiteindelijke gezamenlijke 
doel is dat als een plaatsing in verblijf noodzakelijk is, de uitvoerende verwijzers sneller en passender te 
kunnen laten plaatsen, met minder administratieve last aan beide kanten. 
 
Het regionale proces 
Na bespreking in het FAT van 30 juni zal de kopgroep met verblijfsaanbieders verder werken aan 
bovengenoemde doelstellingen. Daarbij zal een voorkeursscenario voor de voordeur uitgewerkt worden, 
welke in het FAT van 29 september zal worden gedeeld ter bespreking en ook het verdere proces wat 
nodig is om de voordeur Verblijf en bijbehorende afspraken van kracht te laten zijn vanaf 1 januari 2023. 
In de tussentijd vindt er afstemming plaats met het RET, BOEG en de Verbeteragenda om deze 
verbinding te garanderen.  
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De voordeur verblijf wordt gerealiseerd door de verblijfsaanbieders, maar voldoet in grote mate aan een 
behoefte van de verwijzers. Een risico is daarom dat de voordeur verblijf niet voldoet aan de 
daadwerkelijke behoefte/verwachting vanuit verwijzers en daarin onduidelijkheid gaat ontstaan. Daarom 
moet helder zijn wat de gemeenschappelijke doelstelling is rondom de voordeur verblijf voor zowel de 
jeugdhulpregio als voor de aanbieders. 
 

 
 
Vervolg 
 
Bespreking FAT 30 juni 
Ter bespreking in het FAT ligt nu voor of: 
- aanbieders nog aanvullingen hebben op de ingezette lijn vanuit dit memo;  
- bovenstaande aansluit bij de verwachtingen zoals deze gedeeld zijn in april in het FAT;  
- er nog aanbieders zijn die aan willen sluiten bij de kopgroep.  
In het vervolgproces zal de kopgroep, onder regie van de jeugdhulpregio, de genoemde zaken uitwerken 
en de andere aanbieders daarover tussentijds waar nodig informeren.  
 

 


