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Gezondheidsstudio, presentatie Robin de Ruiter programmanager Tergooi
Robin de Ruiter (Programmamanager bij het Tergooi Ziekenhuis) houdt een presentatie over de
Gezondheidsstudio. De Gezondheidsstudio is een onderdeel van Tergooi en verzamelt informatie,
advies, producten en diensten die de vraag naar gezondheid beantwoorden. Op basis daarvan
worden er regelmatig pop-up activiteiten/bijeenkomsten voor inwoners rond gezondheidsthema’s
georganiseerd.
De ambitie van Tergooi is te groeien naar een regionaal platform met huisartsen, GGD en veel
andere betrokken partijen in de regio en met deze partners gemeenschappelijke thema’s effectief
op te pakken. Met de GGD wordt al samengewerkt.
Jeugd GGZ inkoop, presentatie Wouter Kwakman contractbeheerder Sociaal Domein
Op dit moment wordt er in afstemming met aanbieders, onderwijs, huisartsen en gemeentelijke
uitvoeringsdiensten gewerkt aan een toelatingsdocument voor de jeugd GGZ. Doel van dit
toelatingsdocument is om per januari 2018 een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van jeugd GGZ
te borgen. Het concept toelatingsdocument wordt besproken.
Het toelatingsdocument 2018 bevat in vergelijking tot de huidige contractering, geen grote
veranderingen ten aanzien van de taak- en rolverdeling voor inwoners, uitvoeringsdiensten,
huisartsen, C en A team, contractbeheer en aanbieders. Wel wordt met het concept
toelatingsdocument ingezet op een meer integrale werkwijze binnen de jeugd GGZ en worden
kwaliteitseisen en kwaliteitswaarborgen aangescherpt. De grootste verandering (en winst) is dat de
jeugd GGZ en jeugdhulp (jeugd en opvoedhulp) qua bekostigingssystematiek en tarifering op elkaar
aangesloten worden. Hiermee zetten gemeenten een stap in de richting van inhoudelijke en
financiële ontschotting. De stuurgroep stemt in met het concept toelatingsdocument en gaat ermee
akkoord dat het document, na een nadere finetuning vrijgegeven wordt voor de lokale vaststelling.
Inspectierapport JGZ, toelichting Pauline Jansen, stafarts Jeugd en Gezin
Pauline Jansen (stafarts Jeugd en Gezin) licht toe dat de inspectie voor de jeugdgezondheidszorg. In
2016-2017 alle jeugdgezondheidszorg(JGZ) organisaties heeft onderzocht op basis van vijf centrale
thema’s. Bijna alles in orde heeft bevonden. Eén punt -het contactmoment voor 14 jarigen- voldeed
niet. Naar verwachting kan dit punt na het zomerreces gecorrigeerd worden, zodat de uitvoering
van de Jeugd Gezondheidszorg volledig voldoet aan de eisen van de inspectie. De stuurgroep
benadrukt het belang van een grotere zichtbaarheid van Jeugd en Gezin. Jeugd en Gezin moet
makkelijker vindbaar zijn door scholen. De stuurgroep geeft aan op korte termijn de gemeenteraden
via een raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten van het inspectierapport JGZ.
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Inspectierapport Veilig Thuis (VT), toelichting Nina Hille Ris Lambers, coördinator Veilig Thuis
In maart 2017 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van de
gezamenlijke Veilig Thuis organisaties, waaronder ook Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. De
inspecties concluderen dat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voldoet aan 27 van de 30
verwachtingen. Hiermee eindigt Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek op de derde plaats van de 26
Veilig Thuis organisaties in Nederland. Uit de inspectie komen ook verbeterpunten naar voren. Deze
hebben betrekking op de kwaliteit van de dossiervorming, de doorlooptijden van de onderzoeken
en het inzetten van vervolgtrajecten. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek heeft al concrete stappen
genomen om die aandachtspunten eveneens op orde te krijgen. Zo worden de doorlooptijden
verkort door een andere inrichting van de ICT systemen.
Kansen voor Kleintjes
De zorgaanbieders Youké en OC Trompendaal hebben in de periode 2015 en 2016 van de
gemeenten een ontwikkelingsbudget ontvangen om producten zoals Kansen voor Kleintjes en
Vroegdiagnostiek te ontwikkelen. Deze producten worden ingezet ten behoeve van jeugdigen met
specifieke ontwikkelingsvragen in de kinderopvang en peuterspeelzalen. De producten sluiten aan
bij de transformatiedoelstelling om specialistische kennis meer naar het welzijn te brengen.
Momenteel ligt er een voorstel voor om beide producten ‘Kansen voor Kleintjes’ en
‘Vroegdiagnostiek’ zonder individuele indicatie in te zetten als consult. Dit op verzoek van de
pedagogische medewerkers van de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen.
De stuurgroep vindt Kansen voor Kleintjes van toegevoegde waarde en wenst dat de toeleiding naar
deze twee producten meer uitgewerkt wordt. Genoemd zijn o.a. de betrokkenheid van de
gemeentelijke toegang en na te gaan of het aanbod meer preventief (ook qua financiering) is in te
richten resp. via de kinderopvangorganisaties zelf kan gaan verlopen
On Stage
On Stage is een landelijke methode om vmbo-leerlingen te helpen bij de keuze van een
opleiding/beroep. On Stage heeft twee jaar succesvol gedraaid in de regio Gooi en Vechtstreek. Het
derde jaar is financieel nog niet rond. Om die reden heeft On Stage o.a. bij de gemeenten een
subsidieverzoek ingediend.
Jongeren zitten niet altijd in hun woongemeente op school, daarom is afstemming in de Stuurgroep
over een bijdrage gewenst.
De stuurgroep reageert positief over On Stage; veel leerlingen worden bereikt en dit geeft een
mooie aansluiting van onderwijs naar werkgelegenheid. De stuurgroep staat positief tegenover het
subsidieverzoek van On Stage.
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