Factsheet Verblijftafel
De regio Zaanstreek-Waterland streeft ernaar iedere jongere en/of gezin binnen drie maanden
passende hulp of overbruggingshulp te bieden vanaf het moment van aanmelding bij de gemeente.
Om tot snellere en betere oplossingen te komen voor moeilijk plaatsbare jeugdigen binnen Verblijf, is
de acceptatieplicht voor individuele aanbieders in segment V komen te vervallen. In plaats daarvan
geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle aanbieders in segment V om iedere jongere zo
snel en passend mogelijk te plaatsen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt geborgd binnen
een door de regio georganiseerde Verblijfstafel. De aanbieders in segment V zijn verplicht deel te
nemen aan deze tafel en zijn medeverantwoordelijk voor het plaatsen van jongeren die zijn
aangewezen op een vorm van 24-uursverblijf.
De aanmelding
De voorkeur van de regio ligt bij het zo ambulant als mogelijk vormgeven van de hulp. Als er een
aanmelding volgt voor de Verblijfstafel dan zijn de volgende stappen gezet:
 Er is kritisch gekeken waarom een ambulante oplossing in de gezinssituatie niet mogelijk is.
 De aanmelder heeft 2 verblijfsaanbieders benaderd en beide hebben de jongere afgewezen
voor plaatsing.
Beide stappen worden toegelicht in het aanmeldformulier.
Alleen medewerkers van de lokale toegang of medewerkers van de gecertificeerde instelling kunnen
de aanmelding doen bij de Verblijfstafel. Voor de aanmelding bij de Verblijfstafel kan een
aanmeldformulier ingevuld verstuurd worden naar het emailadres: RET@Zaanstad.nl
De aanmeldingen die uiterlijk op donderdag voor 17 uur in de oneven weken zijn ingediend, worden
meegenomen in de bespreking op dinsdag in de even weken. Bij de aanmelding wordt er aangegeven
of het een spoed of reguliere aanmelding betreft.
Crisis en plaatsing binnen de JeugdzorgPlus kennen hun eigen route en worden niet in
behandeling genomen bij de Verblijfstafel.
Het proces regulier aanmelding
De Verblijftafel is een digitaal overleg die eens in de 2 weken plaats vindt op dinsdagochtend tussen 9
en 12 uur in de even weken. We starten in week 2 op dinsdag 11 januari 2022. De vrijdag (in de
oneven weken) voor het overleg worden alle aanmeldingen voor 12 uur gedeeld met de relevante
aanbieders. We gaan ervan uit dat het overleg per aanmelding maximaal 1 uur duurt.
Voorafgaand aan de Verblijfstafel doet de voorzitter1 een screening van welke aanbieders nodig zijn
voor het overleg2. Alleen de uitgenodigde relevante aanbieders nemen deel aan het overleg. Naast de
relevante aanbieders sluit ook de aanmelder aan bij het overleg om inhoudelijk vragen te
beantwoorden. Als de aanmelder een gecertificeerde instelling betreft, sluit ook de betreffende
gemeente aan, zodat de brede blik en de andere domeinen geborgd zijn.
De aanmelding wordt besproken tijdens de Verblijfstafel en er is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om te komen tot een passende en tijdige oplossing. Als dat niet lukt binnen 6
weken of er is urgentie wordt er gezamenlijk gekomen tot overbruggingszorg voor de tussenliggende
periode. Het overleg is pas ten einde als er een passende oplossing is en is vastgelegd wie welke
regie en verantwoordelijkheid heeft.
De contactpersoon voor de Verblijfstafel van aanbieders in segment V houdt de dinsdagochtend in de
even weken vrij, zodat hij/zij altijd aan kan sluiten als dat nodig is. Wanneer je als aanbieder
uitgenodigd ben, dan ben je verplicht om aanwezig te zijn. De aanwezigen hebben een pro-actieve
houding tijdens het overleg en denken mee in de oplossing om gezamenlijk te komen tot een
De voorzitter van de Verblijfstafel is ook de voorzitter van het regionaal expertteam ZaWa
Wanneer een jongere 17 jaar is, wordt er ook gekeken naar aanbieders die na het 18de jaar nog verblijf kunnen
leveren.
1
2

Versie 1.0
Datum 21-12-2021

oplossing. De aanwezige persoon heeft de bevoegdheid vanuit de instelling om tijdens het overleg
ook daadwerkelijk toezegging te doen en mee te werken aan een oplossing.
Het overleg vindt plaats zonder jongere/ouders. De voorkeursaanbieder is vooraf opgevraagd door de
aanmelder en deze wordt uitgenodigd voor het overleg.
Spoed aanmelding
Als de aanmelding spoed heeft en de Verblijfstafel is niet binnen 5 werkdagen, dan worden de
betreffende aanbieders gemaild met de vraag om met spoed naar de aanvraag te kijken en
gezamenlijk te komen tot een oplossing.
Monitoring
Elk kwartaal wordt er een analyse gemaakt over het aantal aanmeldingen, de aanmelders, de
vraagstelling en de oplossing.
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