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Samenwerking breed spectrum 

Partnerschap tussen de gemeenten 
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, 
Leusden, Soest en Woudenberg en de 
aanbieders Youké, GGz Centraal/Fornhese,   
’s-Heeren Loo, Leger des Heils, Timon, 
Intermetzo-Pluryn en De Rading op 
samenwerking in de jeugdhulp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unieke samenwerking voor jeugdhulp 

Integrale, efficiënte, snelle én betaalbare lokale 

hulp op maat. Dat wil regio Amersfoort 

(jeugdregio Eemland) bieden aan haar 

jeugdigen en gezinnen. Vanuit de visie op hun 

collectieve verantwoordelijkheid zijn zeven 

zorgaanbieders en zeven gemeenten daarom 

begin 2019 een bijzonder partnerschap 

aangegaan.  

- De partners stemmen structureel met elkaar 

af om de beste hulp te bieden: inwoners 

worden niet meer van het kastje naar de 

muur gestuurd. 

- Professionals kunnen hun expertise 

inzetten zonder zich bezig te houden met  

organisatiebelangen of administratieve 

rompslomp. 

- Door gezamenlijk inzicht in wat jeugdigen 

en gezinnen nodig hebben, wordt direct 

gewerkt aan transformatie van hulp. 

- Partnerschap leidt tot werkelijk integrale 

hulp, in – en met hulp van – de omgeving 

van inwoners.  

- Iedereen zet zich in voor kwalitatief 

hoogstaande, betaalbare hulp. 

Specifieke voorwaarden  

De gemeenten geven de aanbieders een 

vierjarig contract en het vertrouwen dat zij 

passende hulp leveren. Aanbieders zeggen toe 

dat zij alles in het werk stellen om effectieve en 

betaalbare hulp te bieden, conform de 

transformatieopgaven. De rust en zekerheid 

van de samenwerking zorgt dat alle tijd, geld en 

energie ten goede komt aan jeugdigen en hun 

ouders. 

Partners 

In de regio Amersfoort werken de gemeenten 

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, 

Leusden, Soest en Woudenberg met de 

aanbieders Youké, GGz Centraal/Fornhese,   

’s-Heeren Loo, Leger des Heils, Timon, 

Intermetzo-Pluryn en De Rading samen – 

partijen die sinds 2015 de grootste 

gecontracteerde partijen zijn voor de 

gemeenten.  

Zo werkt het 

Snel toegang tot de juiste hulpvorm 

Wanneer een hulpvraag bij het gezamenlijke 

aanmeldpunt binnenkomt, geven de sociale 

(wijk)teams een beschikking af. Deze 

beschikking is gericht op inzet van jeugdhulp 

passend bij de vraag van de jeugdige en gezin. 

De zeven aanbieders beoordelen wie de 

zorgvraag van de jeugdige en gezin het beste 

kan oppakken. Ook besluiten zij welke 

combinatie van hulp van de verschillende 

aanbieders nodig is. Dit gebeurt door een team 

van gespecialiseerde triagisten, dat precies 

weet welke aanbieder de best passende hulp 

levert. De beschikking geldt niet voor één 

bepaalde aanbieder maar voor de jeugdhulp 

behorende bij de jeugdige en gezin. Dat maakt 

het partnerschap wezenlijk anders en 

vernieuwend. 

Mocht er sprake zijn van een wachttijd of van 

complexere problematiek, dan zijn er korte 

lijntjes tussen het triagistenteam van de 

aanbieders om (andere) hulp te vinden die 

geschikt is. De hulp wordt ingezet in nauw 



overleg met de sociale (wijk)teams en 

SAVE/Veilig Thuis. 

Efficiëntie en continuïteit  
Als de hulpvraag (gaandeweg) moet worden 

aangepast, regelen de aanbieders dit 

onderling. Daardoor gaat geen tijd en geld 

verloren aan administratieve lasten door 

nieuwe (financiële) afspraken voor sociale 

(wijk)teams, aanbieders en gemeenten.  

Ook hebben jeugdigen en gezinnen veel 

minder last van wachttijden, omdat zo nodig 

een andere aanbieder met de hulpvraag aan de 

slag gaat. Dit voorkomt dat problemen 

escaleren. 

De sociale (wijk)teams krijgen hierdoor de tijd 

en gelegenheid voor een van hun belangrijkste 

taken: het organiseren van preventieve 

ondersteuning.  

Innovatie: van woorden naar daden  
De breed spectrum aanbieders kunnen 

continuïteit van hulp en ondersteuning bieden 

doordat de gemeenten zich committeren aan 

vierjarige financiering. Het opstellen en 

controleren van (vele) verschillende contracten, 

zoals elders in het land veel tijd en energie 

kost, is daarmee overbodig. Gemeenten en 

aanbieders kunnen doen waarvoor ze zijn 

opgericht: lokaal zorgen dat de beste 

voorwaarden om op te groeien, te wonen en te 

werken worden gerealiseerd.  

 

 

Voordelen 
De innovatieve werkwijze van het partnerschap 

heeft grote voordelen: 

- Met hulp wordt snel gestart. Kinderen en 

gezinnen worden nooit meer 

‘doorgeschoven’ 

- Door de integrale samenwerking kunnen de 

partijen wachttijden voor hulpvragers 

oplossen of voorkomen 

- Uithuisplaatsing wordt zoveel mogelijk 

voorkomen. Is toch een verblijfplek buiten 

het gezin noodzakelijk, dan is het streven 

een plek die op een gezinssituatie lijkt, 

zoals pleegzorg of een gezinshuis.  

- Professionals kunnen doen waarvoor ze 

zijn opgeleid: hulpverlenen. Ze hoeven zich 

niet bezig te houden met administratie of 

het zoeken naar de juiste plek voor 

jeugdigen en ouders.  

- Specialisatie en deskundigheid van 

organisaties en professionals blijft bestaan.  

- Aanbieders functioneren als één 

organisatie, met efficiënte hulp als gevolg,  

zonder dat daarvoor tijdrovende en dure 

fusies nodig zijn.  

- Alle partijen onderschrijven de missie dat 

de hulpvraag van jeugdigen en gezinnen 

alle organisatorische, politieke of financiële 

perikelen overstijgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformatie wordt werkelijkheid 

Samenwerken vanuit gedeelde visie  

Aanbieders, sociale (wijk)teams en gemeenten 

zetten zich collectief in voor een 

resultaatgerichte aanpak, passend bij een 

specifieke jeugdige. Zij werken beter en 

vloeiend samen vanuit dezelfde onderliggende 

visie: normaliseren; veerkracht van inwoners en 

hun netwerk versterken en uithuisplaatsing 

terugdringen.  

Hulp naar behoefte 

De hulp in de omgeving is niet langer aanbod- 

of productgericht, maar sluit aan op de 

zorgvraag van de specifieke populatie. 

Daarmee geeft het partnerschap concrete en 

structurele invulling aan de transformatie van 

jeugdhulp naar gemeenten. 

Collectief zicht op transformatie 

De nauwe samenwerking helpt inzicht krijgen in 

de lokale vragen en uitdagingen van inwoners.  

Direct werken aan transformatie 

De partners kunnen daardoor het hulpaanbod 

direct aanpassen. Zo werken ze samen aan 

benodigde veranderingen in het sociaal 

domein. Daarmee werken de partners 

structureel aan de lokale transformatie van de 

jeugdhulp. Zo werken partners aan kwalitatief 

hoogstaande hulp op maat, passend bij de 

regio. 

 

Informatie: sociaaldomein@amersfoort.nl 

www.amersfoort.nl/sociaaldomein 

 

mailto:sociaaldomein@amersfoort.nl
http://www.amersfoort.nl/sociaaldomein

