


 Samen aan de slag voor de Flevolandse Jeugd 

Vanaf 1 januari 2019 zijn wij – Vitree, ‘s Heeren Loo en Intermetzo –  

gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van Jeugdhulp met Verblijf, of 

liever gezegd: voor jeugdigen met een 24-uurs zorg/ondersteuningsvraag. Door 

de krachten te bundelen, beogen we de zorg voor jeugdigen die zijn 

aangewezen op 24-uurs ondersteuning anders en beter te organiseren. Dit 

vraagt vanzelfsprekend nauwe samenwerking met het voorliggend lokale veld 

 en verwijzers. Want alleen samen kunnen we het verschil maken.

Dit regionale handelingskader beoogt een bijdrage te leveren aan het zo goed 

mogelijk vorm en inhoud geven aan de samenwerking. Uiteindelijk ontstaat die 

samenwerking in de lokale praktijk, in interactie tussen professionals, jeugdigen en 

ouders. Binnen deze set van werkafspraken is ruimte voor lokaal maatwerk, zodat 

 maximaal kan worden aangesloten op lokale structuren. 

Ontwikkelen en vernieuwen kan niet zonder leren. Leren van elkaar en met elkaar. 

Dat vraagt structureel aandacht voor gezamenlijke reflectie op onze werkpraktijk. Dit 

document is dan ook een levend document, dat op basis van die leerervaringen 

 wordt aangevuld, aangescherpt en bijgesteld.

 Eén centraal aanmeldpunt voor alle 24-uurszorg

Vanaf 2 januari 2019 werken wij vanuit één centraal aanmeldpunt voor alle 24-uurs 

zorgvragen.        

Wij zijn bereikbaar via: 

 

 088 - 323 21 33 

 info@jeugdcentraalflevoland.nl 

 www.jeugdcentraalflevoland.nl 

Voor de goede orde: het crisiscoördinatiepunt blijft gehandhaafd. Alle telefoontjes en 

mails rondom crisis 12- en 12+ blijven volgens de bestaande wegen lopen  

 T 088 3232100 / E crisiscoordinatiepunt@triade-flevoland.nl.

 Zes lokale 24-uurszorg ‘hubs’ 

Wij zijn voornemens in alle 6 gemeenten een Jeugdhulpcentrum (werktitel!) in te 

richten als ‘vehikel’ voor de samenwerking en nabijheid. De Jeugdhulpcentra worden 

ingebed in de lokale structuren. Dat kan betekenen ‘in house’ bij de lokale toegang, 

of in de vorm van een 24 specialist die aansluit bij bestaande lokale overlegvormen. 

 We gaan in iedere gemeente in gesprek over de meest passende vorm.  

 


