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Jeugdzorg Plus
Eind 2018 hebben wij u geïnformeerd over de aanbesteding van Jeugdzorg Plus door de
gemeenten in Noord-Holland-Noord. Zij hebben een contract afgesloten met Horizon voor
het aanbieden van Jeugdzorg Plus en niet langer met de voormalig aanbieder, Parlan –
Transferium Jeugdzorg. Omdat ook jongeren uit de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland
bij Transferium verblijven, hebben wij onze zorgen uitgesproken over de gevolgen van deze
ontwikkelingen voor de organisatie Parlan én de continuïteit van zorg voor onze jongeren.
Parlan ontwikkelt kleinschalige voorzieningen – sluiting locatie Transferium
Inmiddels heeft Parlan aangegeven dat zij locatie Transferium in Heerhugowaard op termijn
gaat sluiten. Parlan biedt voorlopig nog zorg in Transferium en werkt tegelijkertijd aan een
nieuw concept van Jeugdzorg Plus, waarbij de organisatie wil toewerken naar kleinschalige
voorzieningen dichterbij huis. In de toekomst kunnen jongeren voor wie dit nodig is daar
worden opgevangen
Op dit moment verblijven 15 jongeren uit de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland in
Transferium. Zij kunnen hun traject daar afmaken. Er wordt voor hen – zoals gebruikelijk –
per individu zorg gedragen voor een behandelplan met uitstroom mogelijkheden naar een
vervolg plek, of terug naar huis.
Bestuurlijke inzet afgelopen periode
Er is op regionaal niveau veel (bestuurlijke) inzet gepleegd de afgelopen periode. Er heeft
regelmatig bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de regio’s uit Noord-Holland-Noord,
IJmond en Zuid-Kennemerland en met Parlan om tot een gezamenlijk oplossing te komen,
voor de korte termijn en naar de toekomst toe. Er is gewerkt aan een vangnetconstruct voor
Transferium. Tevens is onderzocht of aanbieders een alternatief aanbod kunnen leveren
indien dat nodig wordt. Het ministerie van VWS heeft – na herhaaldelijk aandringen uit onze
regio’s – inzet gepleegd om de ontstane situatie rondom Transferium in kaart te brengen. Dit
heeft geleid tot de toezegging dat VWS een vorm van regie op dit onderwerp gaat voeren of
faciliteren. Op 11 juli heeft de jeugdautoriteit alle betrokken partijen bijeen geroepen en
afspraken gemaakt gezamenlijk te gaan werken aan een masterplan voor zware zorg.
Daarna heeft Parlan haar personeel geïnformeerd en haar stakeholders middels bijgevoegd
persbericht.
Alternatief aanbod
Parlan gaat werken aan nieuwe opvangmogelijkheden in onze regio. Daarnaast is er
voldoende alternatief aanbod Jeugdzorg Plus beschikbaar voor onze regio, dit is door ons
reeds geïnventariseerd. Jongeren die Jeugdzorg Plus nodig hebben kunnen ook bij één van
de andere gecontracteerde aanbieders geplaatst worden. De jeugdhulpregio’s IJmond en
Zuid-Kennemerland hebben op basis van de aanbesteding vijf partijen voor Jeugdzorg Plus
gecontracteerd. Het betreft Parlan, Horizon, Spirit, ’s Heerenloo en Pluryn. Per individu wordt
gekeken naar de best passende oplossing voor die jeugdige. Vaak zal de voorkeur uitgaan
naar een voorziening zo dichtbij mogelijk.
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Transformatie en afbouw zware zorg
De gemeenten in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland gaan de komende periode
toewerken naar afbouw van de inzet van Jeugdzorg Plus. Conform het landelijke plan ‘Best
passende zorg voor de meest kwetsbare jongeren’ is het doel om zoveel mogelijk te
voorkomen dat jongeren in gesloten (jeugd)zorg terecht komen. Daarvoor willen we hen
eerder en op minder ingrijpende wijze helpen. Hiervoor is het nodig om alternatieven te
ontwikkelen zoals kleinschalige voorzieningen in de regio en het intensiveren van de
ambulante ondersteuning in de directe omgeving van de jongeren (thuis, op school en in de
vrije tijd). Parlan is één van de aanbieders met wie de gemeenten deze transformatie wil
vormgeven. Om deze transformatie te begeleiden gaat binnenkort een regionaal
projectleider voor de regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland starten. Ook het ministerie van
VWS zal enige vorm van regie gaan nemen op dit onderwerp, in nauwe samenwerking met
de VNG en het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd.
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Parlan aan de slag met hoog specialistische jeugdhulp
Parlan richt zich de komende jaren op integrale ambulante jeugdhulp, kleinschalige regionale
woonoplossingen én hoog specialistische integrale behandeling voor jeugd. Het is de bedoeling om
de locatie Transferium - waar JeugdzorgPlus wordt geleverd - ook te gaan gebruiken voor open zorg
aan jongeren met ernstige problemen. Parlan streeft echter naar kleinschalige locaties in de regio.
Parlan is een groot voorstander van integrale samenwerking in de jeugdhulp. Bestuurder, Mariëtte
Vos-Lambooy: “De gemeenten in de regio’s Alkmaar, Zuid-Kennemerland, Kop van Noord-Holland,
IJmond en West-Friesland gaan een gezamenlijke visie (masterplan) ontwikkelen voor de zware
jeugdhulp in Noord-Holland. Wij denken hier graag in mee. Met onze nieuwe koers verwachten wij
een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van een goed
jeugdhulpstelsel in deze regio’s.”
Dichter bij thuis
Op de locatie Transferium in Heerhugowaard zal Parlan, naast JeugdzorgPlus, voorlopig ook open
verblijf en behandeling gaan bieden aan Noord-Hollandse jongeren met zware problematiek.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke wens om kinderen zo dicht mogelijk bij huis
zorg te bieden. Over de exacte invulling hiervan vindt nog overleg plaats met betrokken partijen.
Zodra de kleinschalige regionale woonoplossingen en de specialistische behandelvoorziening gereed
zijn, kan het pand aan de Vork in Heerhugowaard een andere bestemming krijgen.
Samenwerking
Op de locatie Transferium zijn medewerkers werkzaam van Parlan, GGZ NHN (Jeugd-GGZ polikliniek),
Lijn5 (polikliniek voor mensen met een lichte verstandelijke beperking), Brijder (polikliniek
verslavingszorg) en De Spinaker (speciaal onderwijs). Deze samenwerking is een belangrijke kracht
van Transferium en zodoende ook de basis voor de verdere ontwikkeling van de specialistische hulp
op deze locatie.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
U leest meer toelichting op het besluit op: www.parlan.nl. Meer weten over de locatie Transferium?
Zie www.transferiumjeugdzorg.nl.
Contact met Parlan? Bel of mail dan Liselotte van Wunnik (bestuurssecretaris) op 088-1240099
of mail naar: liselotte.van.wunnik@parlan.nl. .
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