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Binnen de gemeente Oost-Gelre is Sander 
Jentink nauw betrokken bij de uitvoering van 
zowel de Jeugdwet als de Participatiewet. 
Op beide onderwerpen is hij penvoerder 
van de gemeente. Als lid van het kernteam 
van de Pilot Jeugd GGZ is hij inhoudelijk 
verantwoordelijk voor de pilot in Oost-Gelre. 

“Deze pilots zijn een goed voorbeeld van de manier 
waarop we hier in de Oost-Achterhoek op tal van 
terreinen met de verschillende gemeenten samenwerken. 
Door samen op te trekken vergroten we onze expertise en 
slagkracht. Alleen hadden we de pilot niet de omvang, en 
daarmee de waarde, kunnen geven die het nu heeft.

 Natuurlijk is het een kwestie van de balans vinden 
tussen de wens snel klappen te maken en anderzijds ook 
gemeentebreed te willen werken. We zijn nu bijvoorbeeld 
op het punt gekomen waar iedere gemeente een eigen 
keus heeft voor wat betreft de invulling van het vervolg. 
Allemaal maken we daarin onze eigen afweging maar 
er ligt wel een collegestuk dat ik in opdracht van het 
kernteam heb geschreven. Dat zorgt ervoor dat we het 
in ieder geval over hetzelfde hebben. Het is nu aan de 
colleges om daar een keus in te maken. Maar wat je vooral 
ziet is dat de samenwerking tussen de acht Achterhoekse 
gemeenten voortkomt uit een Achterhoeks bestuurlijk 
belang. Er bestaat hier nadrukkelijk de politieke wens om 
samen te werken.
De vormgeving van de pilot is eigenlijk opmerkelijk snel 
gegaan. Zowel bij de gemeenten als bij de huisartsen 
leefde de wens iets te gaan doen met Jeugd GGZ. Toen 
er geld van de Provincie beschikbaar bleek is er een 
aanvraag gedaan en daarna is er invulling aan gegeven. 
De subsidie was erg vrij, er werd in de beschikking vooral 
verwezen naar de aanvraag. Ik heb daarbij als penvoerder 
gefunctioneerd en was ook het aanspreekpunt voor 
de Provincie. Voor ons als gemeenten was dat een erg 
prettige manier van werken. Voor de invulling is deels 
gekeken naar wat er al aan werkwijzen was. Montferland 

Sander Jentink
had al een breed team. Oost-Gelre had de behoefte aan 
een generalist. Dat is uiteindelijk de POH-jeugd geworden. 

Als gemeente hadden we, net als de huisartsen, een sterke 
voorkeur voor de POH-jeugd. De keuze voor een POH-er 
is een keuze voor een generalist in de praktijk en dus 
generalistische ondersteuning voor de huisarts. Daarbij is 
de achtergrond van de POH-er natuurlijk erg belangrijk en 
daar hebben we dus ook goed naar gekeken.

“Voorop staat de kwaliteit. Tegelijk is er het 
besef dat je als gemeente op 60-70% van de 
uitgaven geen zicht hebt.”

Voorop staat de kwaliteit. Tegelijk is er het besef dat je als 
gemeente op 60-70% van de uitgaven geen zicht hebt. Het 
gevoel leefde bij de gemeente dat zij wel betaalde maar 
niet bepaalde. Dat is misschien een beetje gechargeerd, 
maar volgens mij is dat een gevoel dat in heel Nederland 
bij de gemeenten leeft. Dat is ook niet vreemd als je 
bedenkt dat de hele transitie eigenlijk nog steeds vorm 
moet krijgen en de rol van de gemeente op dat gebied 
niet helemaal uitgekristalliseerd is. Het idee was ook dat 
er in de hulp aan jeugd te snel te zwaar geschut ingezet 
werd en dat dat vooral gebeurde door een gebrek aan 
alternatief. De wens van de gemeente was om daar meer 
op in te zetten: samenwerken met de huisartsen en 
onnodige en kostbare doorverwijzingen terugdringen. 
De huisartsen die meedoen aan de pilot herkennen dat 
wel. Stuk voor stuk geven zij aan dat ze vaak te weinig 
tijd hebben en de sociale kaart niet altijd voldoende 
inzichtelijk hebben. En misschien ook niet altijd de juiste 
expertise. De ondersteuning die er nu is wordt daarom 
ook zo gewaardeerd. Omdat iedereen die meedeed 
enthousiast is over de pilot, is het nu zaak de rest van de 
groep huisartsen mee te krijgen en het een vervolg te 
geven. De huisartsenorganisatie is enthousiast en ziet de 
meerwaarde van de samenwerking. De vooruitzichten zijn 
wat dat betreft goed. 

Over de uitvoering van de pilot kan ik alleen maar positief 
zijn. Het is een prettige en goede samenwerking; tussen 
de deelnemende gemeenten, huisartsen en andere 
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professionals, maar ook met Proscoop. 
Het enige nadeel van de gekozen opzet 
zit in het werken met vier varianten. Dat 
maakt de uitvoering, maar zeker ook de 
monitoring van de resultaten complex. 
Voor je het weet vergelijk je appels met 
peren. De opzet met een kerngroep en 
een penvoerder voor acht gemeenten 
werkt in de praktijk ook goed en efficiënt. 
Uiteraard loop je in een dergelijk groot 
samenwerkingsverband het risico op 
verzanden. Een losse gemeente maakt 
misschien wat kortere klappen, maar dat 
weegt niet op tegen de voordelen. Ook de 
huisartsen zijn regionaal georganiseerd 
en voor het opzetten van pilots in het 
algemeen heb je die schaal ook wel 
nodig. Dat is ook mijn advies aan andere 
gemeenten: betrek de huisartsen, luister 
naar hen en doe het zeker niet aanbod 
gestuurd! Aan de huisartsen zou ik als 
advies willen geven: maatwerk is uiteraard 
de wens, maar zoek ook naar een rode 
draad, een gemeenschappelijke visie. En 
ga vervolgens samen aan de slag met het 
uitwerken van de praktische kaders.”

Na een traject met 
de POH-jeugd heeft 
ongeveer 17% nog hulp 
nodig van een van de 
specialistische trajecten 
vanuit BGGZ of SGGZ. 
Het betreft hierbij 7% 
BGGZ en 10% SGGZ.

Resultaten van de pilots 
in de Achterhoek
Hoewel er verschillen te zien zijn tussen de varianten in de pilots, 
zijn de eerste resultaten van de pilots positief te noemen. Uit de 
monitor komt naar voren dat op de pijlers van Triple Aim, kosten, 
kwaliteit en klantbeleving, verbeteringen te zien zijn. Er vinden door 
de pilots minder verwijzingen plaats naar specialistische GGZ en 
basis generalistische GGZ en de pilots dragen er toe bij dat vragen 
en klachten van jeugdigen en hun ouders worden genormaliseerd in 
plaats van geproblematiseerd en of gemedicaliseerd.
In het algemeen is het ook zo dat jeugdigen en ouders heel tevreden 
zijn over de hulp die geboden is in de pilots. Ook is aangegeven dat 
er een positief effect ervaren wordt en dat de samenwerking tussen 
zorgprofessionals en sociaal domein is verbeterd. 
Een belangrijk leerpunt is dat het lastig is de kosteneffectiviteit te 
bepalen als je geen goede voormeting en gemeentelijke data hebt. 

Het vervolg 2018 - 2020
De pilots krijgen elk op hun eigen manier een vervolg. Vanwege het succes van de pilot in Oost Achterhoek 
wordt het project de komende drie jaar voortgezet. De betrokken gemeenten stellen middelen 
beschikbaar om een POH-Jeugd in de huisartsenpraktijk ook de komende jaren te kunnen bekostigen. 
Per huisartspraktijk worden afspraken gemaakt over registratie ten behoeve van de monitoring en het 
aantal uren inzet per week van de POH-Jeugd. Om dit mogelijk te maken, wordt per huisartsenpraktijk 
een samenwerkingsovereenkomst tussen de betreffende praktijk en de betreffende gemeente opgesteld. 
Het project wordt de komende jaren geleid door een projectleider van Proscoop. Binnen het project 
wordt een kerngroep samengesteld, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van het 
project. Vanuit de projectorganisatie worden huisartspraktijken geselecteerd om te starten met de POH-
Jeugd. Bij de selectie van huisartspraktijken wordt onder andere gekeken naar het voorkomen van veel 
jeugdproblematiek in de populatie van de huisarts en vooral ook naar de wens van de huisartsen voor de 
invulling van de functie. Uiteraard wordt er gezocht naar een zo optimaal mogelijke match tussen wensen 
vanuit de praktijk, beschreven profiel van de POH-Jeugd en praktische uitvoerbaarheid. Ook wordt er 
gestart met coaching en intervisie. Tenslotte worden afspraken gemaakt met aanbieders van jeugdzorg om 
consultatie door specialisten mogelijk te maken. De pilot in Bronckhorst loopt nog tot eind 2018 door. Dan 
zal er geëvalueerd worden en komt er een besluit over het vervolg. In Montferland wordt de aanpak met 
het ambulante team doorgezet en aangevuld met een project POH-jeugd. Op die manier verwacht men 
de verbinding tussen het team en de huisartsenpraktijk nog verder te verbeteren. In Doetinchem en Oude 
IJsselstreek gaat men verder met de huidige aanpak. Wel wordt er bekeken of er nog nieuwe pilots zullen 
worden opgestart.

Pilots Inclusie pilot % verwijzing BGGZ/SGGZ, Retrospectief % verwijzing  Kosten
  na inclusie pilot BGGZ/SGGZ zonder per traject pilot 
   SOH-KJP of POH-jeugd

Oost Achterhoek: POH-jeugd 142 ±17% ±58% ±700 Euro

april 2016 t/m juni 2017

Bronckhorst (pilot loopt door) 21 Informatie nog ±67% ±800 Euro

POH-jeugd / SOH-KJP  niet beschikbaar

mei/juni 2017 t/m medio aug 2017

Montferland: Sociaal Team-Jeugd 96 ±22% Niet uitgevraagd ±2.000 Euro*

2016 tm juni 2017

Oude IJsselstreek: SOH-KJP

april 2015 t/m maart 2017 177 ±40% Niet uitgevraagd ±900 Euro 

*Bij de berekening van dit bedrag is alleen gerekend met de jeugdigen die door het team in behandeling zijn genomen.


