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Geacht college, 
 
 
Hierbij een gezamenlijke reactie van GGZ Noord-Holland-Noord en Brijder 
Verslavingszorg op het concept uitvoeringsdocument van de drie transities Sociaal 
Domein van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland ‘Met kop en schouders’.   
Deze reactie bestaat uit een algemeen deel, een aantal vragen en opmerkingen en een 
daaraan gekoppeld beknopt voorstel hoe wij een bijdrage zouden kunnen leveren aan het 
bereiken van de gewenste  resultaten. 
 
 
Algemeen 

Wij kunnen ons zeker vinden in de gestelde uitgangspunten en resultaten die 
nagestreefd worden. De opzet kent een pragmatische en intersectorale aanpak hetgeen 
wij van harte ondersteunen. We missen echter hoe wordt ingespeeld op de aankomende 
veranderingen: de hervorming van de langdurige zorg, WMO 2015, de jeugdwet, de 
participatiewet, scheiding wonen-zorg en de invoering van de basis GGZ. Een aantal van 
deze ontwikkelingen is nog concept en aan verandering onderhevig. 
 
Graag zien we verheldering op de onderstaande punten:  

- Hoe de verbindingen met de basis- en specialistische GGZ en met de Hervorming 
Langdurige Zorg worden gelegd. Daarnaast hoe de aanpak zich concreet verhoudt 
tot de transitie jeugd en de beoogde Jeugdwet. Op het  terrein van de OGGZ zijn 
in de afgelopen jaren grote stappen gezet in de communicatie en organisatie. We 
zien deze ontwikkeling graag geborgd in het uitvoeringsplan en op welke wijze er 
wordt gewerkt in de OGGZ-keten incl. het Veiligheidshuis. 
Goede verbindingen met de basis en specialistische GGZ zijn ook nodig voor het 
kunnen opschalen van zorg en zeker ook voor het kunnen afschalen van zorg om 
participatie ten volle te kunnen laten renderen.  
 

- Het ontbreken van de verbindingen baart ons grote zorgen. Er zijn immers vele 
veranderingen gaande in de zorg en in het sociaal domein. Hoe zorgen we ervoor  

 

Aan de colleges B en W van de gemeenten 
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     dat het overzichtelijk blijft voor de burger en voor alle andere betrokken partijen.  

 
- Hoe de toegang tot de achterliggende zwaardere en specialistische zorg en de 

indicering hiertoe gaat verlopen. Wij zijn van mening dat de sociale wijkteams 
geen nieuw indicatieorgaan moeten worden. Met goede indicatiecriteria zouden 
de diverse partijen zelf de toegang moeten kunnen effectueren. 
 

- We vinden het van belang dat er voldoende geïnvesteerd wordt om de sociale 
wijkteams kwalitatief en kwantitatief toe te rusten voor de breed omvattende 
taak die zij krijgen. De vraag hierbij is hoe de taak is afgebakend. Zorgaanbieders 
als de onze zouden op een efficiënte wijze als een schil om de sociale wijkteams 
heen consultatie en/of deskundigheidsbevordering kunnen bieden, en/of zouden 
een rol kunnen spelen in de cliëntondersteuning. De ervaring leert dat indien 
burgers met vragen niet direct en snel op de goede plaats terecht komen, omdat 
er onvoldoende deskundigheid aanwezig is om dit in kaart te brengen, er in een 
latere fase hogere (zorg)kosten en onnodig tijdverlies optreedt.  
 

- Ook financieel is een directe juiste toeleiding en inzet van de juiste zorg een 
noodzaak. Voor een sluitende en efficiënte keten ten behoeve van de meest 
kwetsbare mensen is het van belang de beschikbare middelen zowel financieel 
als op het gebied van kennis op een doelmatige manier in te zetten. De 
gemeentelijke budgetten zullen niet toereikend zijn om dit zelf te kunnen 
financieren. We pleiten voor afstemming tussen de diverse betrokken partijen. 
 

 Ten aanzien van de beschreven opzet hebben we de volgende vragen en opmerkingen: 

- Goed om het AKC (kenniscentrum) ook de bovenwijkse /bovenregionale  
benodigde diensten en programma's te kunnen laten aanbieden. Meer mensen     
kunnen dan gebruik maken van voorzieningen die daarmee ook van een hogere    
kwaliteit kunnen zijn. Mogelijk kan het AKC een soort van back-office vormen 
t.b.v. een samenhangende keten. 

- Regionale inkleuring is belangrijk om goed te kunnen aansluiten bij wat een 
specifieke regio nodig heeft. 

- We vinden het essentieel om aandacht te hebben voor het behouden van al 
goede bestaande wijkstructuren bij het herontwerpen van het sociaal domein. 
Indien deze behouden blijven kan hier verder op worden gebouwd en kan men 
gebruik blijven maken van de noodzakelijke verbindingen. 

- Extra inzet op (verslavings)preventie is erg belangrijk. Hiermee krijgt een goede 
preventieve aanpak daadwerkelijk handen en voeten  

- De inzet van ervaringsdeskundigen zien we als van groot belang in de verdere 
aanpak om mensen sneller en "normaliserend" met hun problemen aan de slag te 
kunnen laten gaan. 

- M.b.t. de toegang: op welke manier wordt er rekening gehouden met de 
beperkingen van de doelgroep mensen met ernstig psychiatrische en/of 
verslavingsproblematiek? Deze groep zal in geringe mate zelf aankloppen voor 
ondersteuning en/ of erkent  zelf onvoldoende de noodzaak. De toegang via 
internet is voor deze groep niet altijd mogelijk in verband met onvoldoende 
internetvaardigheden.  
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- Op welke manier worden inwoners ondersteund om te kunnen deelnemen aan het 

maatschappelijk verkeer? 
- Welke taken gaan de wijkteams zelf uitvoeren, welke taken liggen bij de 

organisaties? 
- Op welke manier wordt de specialistische kennis over de doelgroep bij de huidige 

zorgaanbieders benut? 
- Is er al zicht op de contractering? 
- Is er al zicht op de financiële consequenties van het traject? 
- Op welke manier wordt geanticipeerd op de wijzigingen in de WMO 2015 waarbij 

Beschermd Wonen (de zorgzwaartepakketten-C) de verantwoordelijkheid wordt 
van gemeenten? 

 
 
Voorstel: 

Wij pleiten voor een verdere uitwerking van activiteiten waarmee de benodigde 
infrastructuur op het gebied van preventie, ondersteuning, zorg, activering, participatie 
en veiligheid tot stand kan worden gebracht. Hierboven vindt U de argumenten terug 
waarom wij dit voorstellen.  
Wij denken hierbij een bijdrage te kunnen leven door o.a.:  

- pragmatische en efficiënte verbindingen met de basis en specialistische GGZ  te 
leggen, incl. de OGGZ keten en het Veiligheidshuis o.a. met de inzet van 
consultatie  

- deskundigheidsbevordering aan de medewerkers van de wijkteams te bieden ten 
behoeve van tijdig kunnen signaleren en indien nodig toe te leiden 

- een preventieve aanpak die aansluit op wat wordt beschreven t.a.v. preventie in 
het uitvoeringsdocument teneinde kosteneffectiever te kunnen werken. 

 
 
Indien gewenst willen wij het bovenstaande graag toelichten. 
 
 
 
 
Mede namens Hans Veller, Jolanda Koster en Cynthia Kempe. 
 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marja Maarse 
Projectleider WMO / directiesecretaris divisie maatschappelijke psychiatrie  GGZ NHN  
 
Frans van der Heijden 
accountmanager gemeenten Parnassia Groep 
 


