Oplegnotitie Visie op Zeeuwse zorglandschap
De VNG heeft in 2016 een kwartiermaker aangesteld die in oktober een advies heeft
uitgebracht over het belang van goede sturing en krachtig opdrachtgeverschap. Ind dat
advies staan de onderstaande zaken als belangrijk benoemd:
 Regio’s en gemeenten als stevige opdrachtgevers
 Aanbieders en branches als stevige opdrachtnemers
 Durven kiezen voor tijdelijke oplossingen
 Overzicht, ondersteuning en samenwerking
Afspraak binnen de VNG is dat de 42 jeugdzorgregio’s in april 2017 een visie op
bovenstaande onderdelen vaststellen. Met bijgevoegde visie voldoen de Zeeuwse
gemeenten aan deze afspraak.
Bijgevoegde visie is niet formeel gecommuniceerd met het zorglandschap zelf en behoeft
ook een verdere uitwerking in samenwerking met de zorgaanbieders.
Daarom zien we deze visie als een ‘bestuurlijke gemeentelijke visie’, welke na vaststelling
afgestemd wordt met het zorglandschap (via de werkgroep Zorgaanbieders) en voortdurend
zal worden doorontwikkeld.
De Zeeuwse gemeenten zien deze visie daarom als een dynamisch stuk, wat jaarlijks
geëvalueerd en zo nodig aangepast zal worden (in samenwerking met de betreffende
zorgaanbieders). Zoals in deze notitie beschreven beschrijft deze visie een ambitie en de
weg ernaar toe. Dit geeft de komende jaren richting en houvast voor veel beleidsmatige en
operationele ontwikkelingen in het Zeeuwse landschap voor specialisatie jeugdhulp.
Deze visie geeft verdere invulling aan de Sturingsvisie Jeugdhulp Zeeland en de Bestuurlijke
agenda voor transformatie die in 2016 zijn opgesteld.
In deze visie op het Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland staan de volgende
uitgangspunten centraal:
1. Een vloeiend klantproces zorgt ervoor dat er geen kind tussen wal en schip valt of te
lang op ondersteuning moet wachten. Er zijn duidelijke en uniforme afspraken
tussen de toegangsorganisaties onderling, en met de zorgaanbieders.
2. Er is een goede balans tussen de beschikbaarheid van financiële middelen en de
kwaliteit van de voorzieningen. De continuïteit van zorg en ondersteuning is
geborgd, de benodigde voorzieningen zijn beschikbaar.
3. De Zeeuwse gemeenten richten zich met de transformatie op het realiseren van
concrete maatschappelijke resultaten. Ze ontwikkelen hiertoe de bestuurlijke
samenwerking met de zorgaanbieders, en organiseren slagkracht bij het
beleidsteam, de toegangsorganisaties en de inkooporganisatie.
De veiligheid van jeugdigen dient geborgd te zijn en taken, rollen en verantwoordelijkheden
moeten duidelijk zijn. Een vloeiend verloop van het klantproces is cruciaal. Hiertoe zullen wij
onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om (regionaal) te komen tot uniformering van
werkprocessen en toepassing en ontwikkeling van een instrument voor vraaganalyse.
Evenzo stimuleren wij het voorliggend veld om te anticiperen op de uitstroom van cliënten uit
de gespecialiseerde jeugdhulp en normalisering van de leef- en behandelsituatie.
Wij zetten in op een adequaat voorzieningenniveau door te sturen via financiële prikkels,
inhoudelijke afspraken over de toeleiding, vernieuwing van het aanbod en versnelling van de
uitstroom (ambulantisering). Hierbij vindt altijd een afweging plaats tussen beheersing van
kosten, en kwaliteit en beschikbaarheid van voorzieningen. Wij sturen op maatschappelijke
resultaten, maar richten tegelijkertijd een kwaliteitsmonitor in op basis van outcomecriteria
zoals die zijn vastgesteld door het CBS. Deze kwaliteitsmonitor wordt onderdeel van de
ZeelandScan.

Wij nemen in samenwerking met de zorgaanbieders initiatieven voor de Zeeuwse
arbeidsmarkt in de zorg.

