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Gevraagd besluit:  
Het DB wordt gevraagd te besluiten: 

- vaststellen van de verleningsbeschikking voor JBRR voor het uitvoeren van het 

  verbeterplan crisishulp gedurende de periode 1 mei 2021 - 30 april 2022 voor een maximaal 

  bedrag aan subsidie van € 396.242,-.  

- Instemming met het ter kennisname aan het AB versturen van onderstaande agendapost en 

bijbehorende bijlagen voor de vergadering van 16 april 2021. Deze worden ook gepubliceerd 

op de website www.jeugdhulprijnmond.nl. 

 

1. Inleiding 

Eind 2020 hebben JBRR, GGZ Delfland en Parnassia, ondersteund door Enver en Yulius, een 

voorstel ingediend voor het transformeren van de crisishulp in die zin dat voornoemde partijen 

één ingang voor crisishulp willen realiseren. Het algemeen bestuur van de GRJR heeft hier in 

december 2020 budget voor beschikbaar gesteld. Het voornoemde plan was ‘hoog over’ 

beschreven. Inmiddels hebben deze partijen een concreet plan van aanpak en een formele 

subsidieaanvraag opgesteld. Deze agendapost wordt voorgelegd met het doel de 

verleningsbeschikking vast te stellen.   

 

2. Toelichting  

Eind 2020 hebben de initiatiefnemers een plan ingediend om de toegang tot crisishulp te 

verbeteren door gezamenlijk één centrale toegang te creëren. Op dit moment zijn er nog twee 

ingangen tot crisishulp, namelijk via het crisisinterventieteam (CIT) of de acute dienst. Beide 

kennen een eigen expertise. De betrokken zorgaanbieders stelden voor het 

crisisinterventieteam tot de enige regionale toegang om te vormen en daarbij dit team te 

versterken door hier GGZ-expertise aan toe te voegen. Daarbij gaat Enver als hoofdaannemer 

van crisishulp nauw samenwerken met dit team, waardoor waar nodig direct ambulante 

spoedhulp kan worden ingezet en Enver meer jongeren met ook psychiatrische problematiek 

zelf een crisisbed kan bieden. 

 

Met het plan wordt beoogd: 

- één integrale toegang tot crisishulp te realiseren.  

- de regiefunctie van Enver te versterken als hoofdaannemer van crisishulp. 

- de samenwerking tussen het CIT en de acute dienst te verbeteren. 

- helderheid te verkrijgen over het proces van de keten acute jeugdhulp, zodat taken, 

  bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn inclusief tijdstermijnen. 

-  effectievere inzet van de acute dienst. 
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-  betere aansluiting bij de hulpvraag van de jongere en het gezin. 

- betere aansluiting op de vervolghulp naar spoed of reguliere jeugdhulp. 

- op de korte termijn een afname van de kosten voor de acute dienst te realiseren en op 

  langere termijn een afname van de kosten voor jeugdhulp, doordat sneller passende zorg 

  wordt ingezet.  

 

Het AB heeft budget beschikbaar gesteld voor het verbeterplan. Vervolgens hebben de 

zorgaanbieders het verbeterplan uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsplan en een formele 

subsidieaanvraag. Op basis hiervan is de verleningsbeschikking opgesteld. 

 

Uitgangspunten bij het uitvoeringsplan:  

1. Vanuit de jeugd-GGZ wordt 2,5 FTE toegevoegd aan het CIT. 

2. Alle pedagogische en psychiatrische crises in de regio Rijnmond worden gemeld bij het CIT 

  voor een eerste beoordeling/triage. Indien de acute dienst een aanmelding ontvangt van een 

  huisarts of andere verwijzer, dan moet deze worden doorverwezen naar het CIT.  

3. Alleen op verzoek van het CIT kan een aanvullende psychiatrische beoordeling of 

  beoordeling crisismaatregel (WvGGZ) plaatsvinden.  

4. Het CIT zorgt voor een verwijzing naar reguliere of spoed vervolghulp. 

5 De samenwerking met (L)VB en jeugd- en opvoedhulp ten aanzien van crises is een 

  ontwikkelpunt tijdens de pilot. 

6. Uiterlijk aan het eind van de looptijd van de pilot wordt een advies opgeleverd over de 

  structurele plaats en invulling van de toegang tot crisishulp. 

 

4. Consequenties 

 

Financiële consequenties: 

Het AB heeft in december ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget van  

€ 337.500,- vanuit de bestaande begroting van opdracht F voor de feitelijke uitvoering van het 

verbeterplan crisishulp. Hier komt nog een bedrag bij aan kosten voor projectleiding en 

ondersteuning (wel in het verbeterplan genoemd maar toen nog zonder bedrag omdat dit nog 

uitgewerkt moest worden), waarmee de totale kosten uitkomen op € 396.242,-. Deze kosten 

kunnen worden voldaan vanuit de bestaande begroting voor opdracht F.  

 

Personele consequenties: 

Niet van toepassing.  

 

Juridische consequenties: 

Niet van toepassing. 

 

5. Vervolgprocedure 

 

Communicatie: 

Niet van toepassing.  

 

Planning: 

- Na het besluit van het AB wordt de verleningsbeschikking naar JBRR verzonden.  


