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De intentieverklaring met  bijbehorende programmaplan is op bestuurlijk 
niveau ondertekend door bovengenoemde partijen, 26 mei 2020
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• De missie van de Taskforce GGZ ZHE is het tijdige ontvangen van de 

juiste GGZ zorg en ondersteuning op de juiste plek voor iedere 

inwoner van de Zuid-Hollandse Eilanden.

• Het programmaplan (2020) van de Taskforce GGZ ZHE bevat zes 

thema’s. In 2020 is in verschillende overlegsamenstellingen gestart 

met thema 1, 2a en 2b, 4 en 6. De voortgang is februari 2021 in een 

tussenevaluatie beschreven. 

• De stuurgroep heeft op basis van deze tussenevaluatie een aantal 

aanbevelingen gedaan. Eén van deze aanbevelingen is om ons te 

richten op de doelgroepen jeugd & gezin én volwassenen. 

• Voor iedere doelgroep is een specifieke werkgroep gevormd. Reden is 

dat we zien dat de verschillende thema’s met elkaar samenhangen. In 

deze regionale werkgroep per doelgroep willen we de samenhang 

bewaken en elkaar blijven informeren én concrete uitvoering geven 

aan een aantal thema’s. De werkgroep en stuurgroep hebben de focus 

op uitkomst (kwalitatief en kwantitatief). 

Inleiding

- jeugd & gezin 
- volwassenen

thema’s

doelgroepen

1. laagdrempelig(e) 

overleg/consultatie psychiater.
multidisciplinaire scholing en 
kennisuitwisseling huisartsen en POH-
GGZ

2. a. inzet POH-GGZ Jeugd

b. jeugdprofessional

3. heen- en terugverwijzing én warme 

overdracht

4. visieplan eHealth vanuit 

huisartsenzorg/-praktijk 

5. regionale afstemming intakes GGZ-

organisaties Volwassenen 

6. focus op behandelduur. 
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Taskforce GGZ (wachttijden) 
Zuid-Hollandse Eilanden

stuurgroep

volwassenenjeugd & gezin

richten op onderstaande doelgroepen, waarin de verschillende 
thema’s van het programmaplan (2020) worden meegenomen.
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Regionale werkgroep GGZ jeugd & gezin ZHE
vaste leden

naam functie e-mail organisatie

Manager Zorggroep Hoeksewaard

Bestuurder Zorggroep Kiek

Projectleider GGZ en beleidsadviseur Zorggroep Cohaesie

Directeur zorggroep Haringvliet a.i.

huisarts

Zorggroep Haringvliet

Beleidsmedewerker sociaal domein Gemeente Nissewaard

Beleidsadviseur jeugd Gemeente Hellevoetsluis

Beleidsmedewerker sociaal domein Gemeente Hellevoetsluis

Beleidsmedewerker opgroeien en 

opvoeden

Gemeente Hoeksche Waard

Manager Indigo/GZ Psycholoog Indigo (PG)

Aanmeldcoördinator locatie Middelharnis 

en Hellevoetsluis/Psycholoog MSc

Youz Kinder- en jeugdpsychiatrie

Adviseur, procesbegeleider werkgroep Samergo

Manager, procesbegeleider werkgroep Samergo

*namens de gemeenten op Voorne-Putten Goeree Overflakkee (VPGO)
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Filmpje: https://www.strategischmarketingplan.com/marketingmodellen/golden-circle-simon-sinek/

WAAROM
bedoeling

HOE
organisatie

WAT
vervolgafspraken

Leidraad van dit werkdocument



WAAROM
bedoeling

elke jongere & gezin kan:

▪ vroegtijdig ondersteuning, begeleiding of 

hulp krijgen om zo gezond en veilig 

mogelijk op te kunnen groeien. 

▪ de gespecialiseerde hulp krijgen die 

noodzakelijk is om zo gezond en veilig 

mogelijk op te kunnen groeien.

jeugd en gezin

Alles wat de leden vanuit deze werkgroep gezamenlijk doen, staat volledig in het 

belang van de jeugd & het gezin en de omgeving waarin het opgroeit. Door 

gezamenlijke inspanningen en belangen vanuit verschillende perspectieven te 

verenigen streven we het volgende na:

▪ zelfvertrouwen en passie bij professionals. 

▪ positieve energie van professionals die het 

vak hebben gekozen.

▪ gezamenlijk bieden van integrale zorg.

professional

+ +
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- Gemeenten en zorggroepen
- Regioplan Inzet POH-GGZ Jeugd in 

huisartsenpraktijk (versie april 2021)
- Pilot Nissewaard geëvalueerd 

- - Deelnemende organisaties: Youz (Parnassia 
Groep), Indigo (Parnassia Groep), MEE, Enver, 
Timon, Yulius. 

- Projectleider vanuit Youz. Zorggroepen 
betrokken. 

- De pilot wordt vanaf oktober verder uitgerold in 
Rotterdam en ZHE.

HOE
organisatie

Huidige pilots

Inzet POH GGZ Jeugd 
VPGO

X Goeree Overflakkee X Westvoorne

Hoeksche Waard X Brielle

Hoogvliet & Pernis X Hellevoetsluis

Rozenburg X Nissewaard

Inzet jeugdprofessional
Hoeksche Waard

Goeree Overflakkee Westvoorne

X Hoeksche Waard Brielle

Hoogvliet & Pernis Hellevoetsluis

Rozenburg Nissewaard

Huisartsen consultatie 
jeugdhulp

X Goeree Overflakkee X Westvoorne

Hoeksche Waard X Brielle

X Hoogvliet & Pernis X Hellevoetsluis

X Rozenburg X Nissewaard
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inzet professional
arbeidsmarkt & 

duurzame financiering

inzet
e-health

lerend netwerk 
professionals

beeldvorming ‘framing’
jeugdhulpverlening

lokaal - gemeente

lokaal - wijk

regionaal

“we creëren 
een slimme organisatie”

monitoring op uitkomst

niveau

HOE
organisatie

kwalitatief

kwantitatief

Inventarisatie
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+ +

❑ huisartsen consultatie 
jeugdhulp 

❑ intervisie

❑ multidisciplinaire scholing

❑ “app” groep voor 
intercollegiaal overleg 

❑ inwerkprogramma nieuwe 
professional

❑ periodieke regionale 
(intervisie) bijeenkomst

❑ lokale bijeenkomsten a.d.h.v. 
casuïstiek POH GGZ jeugd en 
met lokale netwerk

❑ overzicht professionals en 
initiatieven die bijdragen, wie 
doet wat (sociale kaart)

❑ verbinding scholen, POH  
en jeugdteams (en ouders)

HOE
organisatie

lerend netwerk
professionals

-Vroegsignalering
-Soepele afschaling en opschaling van jeugdhulp
-Soepele overgang van 18- naar 18+
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