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1.

Inleiding

Vanaf september 2018 wordt in de regio West-Brabant gewerkt aan het inrichten van het meldpunt
voor crisiszorg en de organisatie voor de crisisinterventies. Bij de inrichting zijn de 16 gemeenten,
Veilig Thuis West-Brabant, het IMW Breda, Jeugdbescherming Brabant, GGz Breburg, GGZ Westelijk
Noord-Brabant, GGD West-Brabant, MEE West-Brabant, de politie, Surplus Welzijn, Trema Welzijn,
Farent en WijZijn Traverse Groep betrokken.
Er komt in de regio één meldpunt met één telefoonnummer dat 24 uur per dag, zeven dagen per week
bereikbaar is voor burgers en professionals die te maken krijgen met acute crisissituaties. Vanuit dit
meldpunt worden de crisisdiensten ingezet die een crisisinterventie uitvoert. Het meldpunt biedt zo
een integraal en afgestemd aanbod.
Er wordt invulling gegeven aan de met elkaar gedefinieerde uitgangspunten:
-

het samenbrengen van de activiteiten voor de crisiszorg, waardoor een efficiëntere manier van
werken ontstaat waarbij doelgericht interventies worden uitgevoerd in crisissituaties;

-

eenduidige en laagdrempelige toegang voor burgers en professionals tot de crisiszorg;

-

er worden geen beperkingen gehanteerd gebaseerd op leeftijd. Een crisisinterventie is integraal
en richt zich op het gehele systeem;

-

er wordt uitgegaan van een intersectorale aanpak, waarbij zorgaanbieders vanuit hun expertise
samenwerken;

-

er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in crisis, ondersteuning en zorg. Bij een crisis is een
interventie gericht op het herstellen van de veiligheid en het zo veel mogelijk normaliseren van
de situatie;

-

burgers in een acute crisissituatie worden zo goed mogelijk ondersteund en begeleid en zo snel
mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning geboden;

-

de crisiszorg start met de melding in ontvangst nemen en eindigt met het overdragen aan de
(jeugd)professional in het lokale veld, een zorgverlener, Veilig Thuis of plaatsing op een
crisisbed. Dit vindt plaats binnen 24 uur nadat de melding is ontvangen;

-

er wordt terug gerapporteerd aan het meldpunt of de bereikbaarheidsdienst of en hoe de crisis
is opgelost. Het meldpunt of de bereikbaarheidsdienst voert een sluitende registratie uit, zodat
beleids- en stuurinformatie voorhanden is;

-

de huidige beschikbare middelen zijn het uitgangspunt; streven naar budgettair neutraal.

1.1 De gezamenlijke ambitie – waar werken we naartoe
Het operationaliseren van de visie crisiszorg, het inrichten van het meldpunt voor crisiszorg en de
organisatie voor de crisisinterventies wordt op schaal van West-Brabant gerealiseerd. De rapportage
‘Visie crisiszorg in de regio West-Brabant’ vormt de gezamenlijke ambitie en geeft richting aan hoe de
crisiszorg binnen de regio met elkaar te organiseren.
Een aantal redenen (o.a. ontwikkelingen generieke module acute GGZ met daarbij de bekostiging APH
triagist en de benodigde expertise uitbreiding van medewerkers) maakt het operationaliseren van de
crisiszorg conform visiedocument (maximale variant) vanaf juni 2019 niet realistisch. Er is gekozen om
stapsgewijs naar de visie toe te werken. Dit betekent dat de crisiszorg eerst conform een zogenaamde
‘pragmatische variant’ wordt ingericht.
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De pragmatische variant kent een aantal verschillende en aanvullende uitgangspunten t.o.v. de
maximale variant. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven:
-

professionals (verwijzers voor de GGZ crisiszorg en HOvJ) blijven gebruik maken van de
bestaande rechtstreekse lijnen;

-

de medewerkers in het meldpunt voeren een zo goed mogelijk triage uit, met inzet van hun
huidige expertise;

-

de medewerkers van het meldpunt kunnen bij vragen/twijfel een beroep doen op de experts bij
de huidige crisisdiensten/reguliere voorzieningen en beoordelen dan gezamenlijk de melding
en bepalen gezamenlijk de vervolgstappen;

-

waar al kan, wordt er voor aanvullende scholing gezorgd. Er wordt een opleidings- en
trainingsplan uitgewerkt. Na de operationalisering van het meldpunt wordt uitvoering gegeven
aan dit plan;

-

door de positionering bij Veilig Thuis West-Brabant, worden het huidige meldpunt van Veilig
Thuis (voor advies en (crisis)meldingen) en het crisiszorg meldpunt op elkaar afgestemd.

In de notitie ‘Kaders en uitgangspunten inrichting crisiszorg West-Brabant n.a.v. kerngroep
bijeenkomst’ zijn de uitgangspunten van de pragmatische variant beschreven (zie bijlagendocument).
Deze herformuleerde kaders en uitgangspunten zijn door de stuurgroep in het overleg van 20
december vastgesteld met de volgende aanvullende aandachtspunten:
-

Is het einddoel (maximale variant) haalbaar en op welke termijn?

-

Hoe wordt het meldpunt op welk moment ingericht, wanneer kantoordienst en wanneer
consignatiedienst (virtueel)?

-

Bij communicatie naar de buitenwereld duidelijk maken voor wat je wanneer waar terecht kunt.

Ook is er tijdens dit overleg besloten dat aan het eind van de realisatiefase een planning met
openstaande activiteiten wordt opgeleverd waarin is uitgewerkt wanneer en hoe er naar de maximale
variant wordt toegewerkt.

1.2 Beleidsterreinen en doelgroepen
Gelet op de geformuleerde uitgangspunten, de huidige situatie en de omvang van de regio WestBrabant, worden de crisisactiviteiten intersectoraal van 0 tot 100+ jaar georganiseerd in de volgende
situaties:
-

kindermishandeling;

-

huiselijk geweld (inclusief huisverboden);

-

jeugd- en opvoedproblematiek;

-

psychiatrisch problematiek (in zogenaamde ‘Pragmatische variant’, alleen meldingen van
burgers en professionals die geen verwijzer zijn voor de GGZ), (inclusief verwarde personen);

-

psychosociale of maatschappelijke problemen;

-

(licht) verstandelijke beperkingen en autisme;

-

personen met verward gedrag;

-

ouderen.

Er wordt onderzocht of het huidige meldpunt Zorg en Overlast van de GGD ook kan worden
geïntegreerd in het meldpunt. Deze overweging hangt samen met de gunning en uitwerking van de
subsidieaanvraag ‘personen met verward gedrag met een niet-acute hulpbehoefte’ bij het ZonMW.
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De GGD zal eerst een verkenning starten naar de omvang van deze meldingen waarna kan worden
bepaald of en hoe beide meldpunten te integreren.

1.3 Doel van het realisatieplan
Dit document heeft tot doel om de samenwerking en de inrichting voor de crisiszorg in West-Brabant
vorm te geven. Het document omschrijft alle processen en voorwaarden om 24 uur per dag, zeven
dagen per week, een doorlopende telefonische bereikbaarheid van het meldpunt en de inzet van de
crisisinterventies mogelijk te maken.
Op basis van dit document zijn verschillende partners in staat samen te werken binnen de crisiszorg,
waarbij geen interpretatieverschillen zijn over verantwoordelijkheid, bevoegdheid, mandaat en
werkafspraken. De processen bieden duidelijkheid voor zowel samenwerkende partners als de
omgeving. Het realisatieplan wordt op 6 maart 2019 voorgelegd aan de stuurgroep. Als de stuurgroep
heeft ingestemd met het realisatieplan kunnen de aangegeven activiteiten door de projectorganisatie
worden uitgevoerd (maart tot juni).

1.4 Leeswijzer realisatieplan
Binnen de projectstructuur hebben de werkgroepen financiën, juridische zaken, meldpunt en
crisisinterventies de verschillende onderwerpen uitgewerkt. In het realisatieplan is per onderwerp een
korte toelichting opgenomen. Tevens is per onderwerp in hoofdstuk 10 aangegeven welke activiteiten
in de periode van maart tot juni moeten worden uitgevoerd. Als er beslispunten zijn voor de
stuurgroep is bij het betreffende onderwerp een kort voorstel opgenomen. De complete uitwerkingen
zijn opgenomen in het bijlagendocument bij dit realisatieplan. Het bijlagendocument is op dezelfde
wijze opgebouwd als het realisatieplan. De hoofdstukken en paragrafen van het realisatieplan
corresponderen met deze in de bijlagen. Als laatste is in het bijlagendocument een planning
opgenomen voor de periode van maart tot juni 2019.
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2.

De huidige crisiszorg in getallen

2.1 Huidige situatie
Bij de crisiszorg zijn verschillende organisaties betrokken. De inrichting en de uitvoering heeft zich
historisch ontwikkeld waarbij wordt gewerkt vanuit de doelgroep van de verschillende partijen. In de
praktijk wordt tussen de betrokken organisaties samengewerkt. Het ontbreekt aan een centrale visie
van waaruit de crisiszorg is ingericht en de samenwerkingen worden vormgegeven.
Er kan op diverse manieren toegang worden verkregen tot de crisiszorg. Voor burgers en professionals
is het niet altijd duidelijk welke toegang voor welke situatie van toepassing is als er dringend hulp
nodig is. In geval van zeer ernstige zorgen en grote onveiligheid weten burgers dat 112 de manier is
om snel geholpen te worden door politie, ambulance of brandweer. Burgers bellen ook 0900-8844 als
ze ernstige zorgen hebben en 112 net een ‘stap te ver vinden’.
Nu meer taken naar gemeenten zijn gegaan, waaronder ook grotendeels de taken op het terrein van
de crisiszorg, worden gemeenten steeds vaker verantwoordelijk gehouden voor de regie in dit
versnipperde veld en gevraagd te gaan sturen op veiligheid, kwaliteit en efficiëntie. Met het
samenbrengen van de activiteiten voor de crisiszorg moet een efficiëntere manier van werken
ontstaan, waarbij doelgericht interventies worden uitgevoerd in crisissituaties.
Onderstaand is schematisch weergegeven hoe dit in de huidige situatie is ingericht:

Figuur 1. Huidige inrichting
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2.2. Definitie crisiszorg
Onderstaand is de definitie van een crisis opgenomen:
Een crisis is een ernstige en acute verstoring van het dagelijks functioneren waarbij
onmiddellijk professioneel gehandeld moet worden om (verdere) emotioneel, fysieke of
psychische schade bij de betrokkene en diens omgeving te voorkomen of te beperken waarbij
de veiligheid wordt hersteld en de situatie wordt genormaliseerd.

2.3. Aantallen crisismeldingen
Tijdens de inrichtingsfase is geïnventariseerd hoeveel adviesvragen en meldingen er binnenkomen bij
de verschillende organisaties. Hierbij is een onderscheid gemaakt in:
-

meldingen zonder opvolging (geen crisisinterventie nodig);

-

meldingen met opvolging (crisisinterventie nodig);

-

adviesvragen.

De aantallen adviesvragen en meldingen zijn op een gestandaardiseerde wijze bij alle betrokken
organisaties uitgevraagd. Hierbij is ook gevraagd om aan te geven wanneer de meldingen en
adviesvragen zijn ingediend. De volgende onderverdeling is gehanteerd:

Tijd van melding of adviesvraag
Binnen kantooruren (9.00 tot 17.00)
Buiten kantooruren (17.00 tot 19.00)
Buiten kantooruren (19.00 tot 23,00)

Werkweek
Werkweek
Werkweek

Buiten kantooruren (23.00 tot 9.00)

Werkweek

Buiten kantooruren (9.00 tot 17.00)

Zaterdag

Buiten kantooruren (17.00 tot 19.00)

Zaterdag

Buiten kantooruren (19.00 tot 23,00)

Zaterdag

Buiten kantooruren (23.00 tot 9.00)
Buiten kantooruren (9.00 tot 17.00)
Buiten kantooruren (17.00 tot 19.00)
Buiten kantooruren (19.00 tot 23,00)

Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag

Buiten kantooruren (23.00 tot 9.00)

Zondag

Niet alle organisaties registreerde de adviesvragen en meldingen op de wijze waarop deze zijn
uitgevraagd. Op basis van de aangeleverde gegevens is waar nodig een ‘reconstructie’ gemaakt van de
aantallen adviesvragen en meldingen. Hierbij zijn uitgangspunten gehanteerd en aannamen gedaan.
De volgende kaders zijn hierbij gebruikt:
-

uitsplitsing van totaal aantallen in meldingen met of zonder opvolging;

-

verdeling van de meldingen over de bloktijden en dagen van de week;

-

ervaringsgegevens van vergelijkbare trajecten;

-

vergelijking met het Crisisinterventieteam (CIT) Hart van Brabant.
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De uitgangspunten en aannamen zijn door de stuurgroep vastgesteld op 4 februari. In de bijlage zijn
de aannamen en reconstructies toegelicht. In totaal worden er een kleine 2.000 meldingen en
adviesvragen op jaarbasis verwacht binnen te komen bij het meldpunt. De verwachting is dat er bij
ongeveer 400 meldingen een crisisinterventie moet worden uitgevoerd. De meldingen en adviesvragen
zijn op de volgende wijze uitgesplitst:
-

260 meldingen van burgers voor psychiatrisch problematiek, (licht) verstandelijke beperkingen
(lvb) en autisme;

-

418 meldingen voor psychosociale of maatschappelijke problemen;

-

569 adviesvragen of meldingen voor jeugd- en opvoedproblematiek;

-

186 meldingen voor huiselijk geweld en kindermishandeling;

-

474 (zorg)meldingen via het 0900-8844 nummer van de politie;

-

87 meldingen door instellen meldpunt.

Het grootste deel van de adviesvragen en meldingen wordt ontvangen binnen kantoortijd: 1.446 op
jaarbasis. 313 adviesvragen en meldingen worden buiten kantoortijd ontvangen door de week en 236
adviesvragen en meldingen in het weekend. In de bijlage is een nadere specificatie van de
adviesvragen en meldingen opgenomen. Tevens is aangegeven hoe de adviesvragen en meldingen
verspreid over de tijden en de dagen verwacht worden binnen te komen.
De verwachte aantallen adviesvragen en meldingen zijn gebruikt bij het uitwerken van de benodigde
formatie en de kosten voor het uitvoeren van het meldpunt en de crisisinterventies.
Voor de GGZ valt het overgrote deel van de meldingen niet binnen het sociale domein maar onder de
Zorgverzekeringswet (Zvw). Door de stuurgroep is besloten om uit te gaan van de zogenaamde
pragmatische variant. Hierbij blijven de meldingen van acute psychiatrie binnen komen bij de
crisisdiensten van de GGZ. Het betreft 1.807 meldingen op jaarbasis (gebaseerd op 2018). Bij de
pragmatische variant komen de huisverboden buiten kantoortijd rechtstreeks via de Hulpofficier van
Justitie (HOvJ) binnen bij het maatschappelijk werk en binnen kantoortijd bij Veilig Thuis. Het betreft
58 huisverboden voor het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (IMW) Breda (gebaseerd op 2018).
Bij het uitwerken van de managementinformatie (zie paragraaf 5.8) is er rekening mee gehouden dat
de informatie die nodig is om, na de start van het operationaliseren van de crisiszorg, de formatie en
kosten te berekenen, registreren en verwerken in het formatie- en kostenmodel.
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3.

Proces crisiszorg in de nieuwe situatie

3.1 Proces op hoofdlijnen
Het proces bij crisiszorg ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Figuur 2: Proces op hoofdlijnen
Het proces van crisiszorg bestaat uit de volgende stappen:
1.

Constateren en melden van een crisissituatie  de melding kan door betrokkenen (politie,
professionals, burgers) worden gedaan. Er wordt gestart met alleen meldingen van politie en
professionals. Voordat het meldpunt voor burgers wordt opgesteld, wordt een evaluatie
uitgevoerd. Hierbij worden de ervaringen van de Crisisdienst van Hart van Brabant (CIT) in
meegenomen (zij hebben meldpunt begin 2018 opgesteld voor burgers).

2.

Melding verwerken  de melding komt binnen bij het meldpunt. Het meldpunt voor crisiszorg is
24/7 bereikbaar voor professionals en burgers. Dit betekent dat er altijd een melding gedaan
kan worden en deze opvolging krijgt. De medewerkers van het meldpunt nemen de melding in
ontvangst. Zij beoordelen deze of voeren een triage uit. Vervolgens bepalen de medewerkers of
en welke (crisis)interventie passend is voor het stabiliseren van de veiligheid of het normaliseren
van situatie. Zij beoordelen welke discipline(s) nodig zijn en schakelen een crisisdienst, reguliere
voorziening of zorgaanbieder in. De medewerkers van het meldpunt kunnen zo nodig direct
telefonisch ‘ruggespraak houden’ en gebruik maken van de expertise van de huidige
crisisdiensten/reguliere voorzieningen. De medewerkers van het meldpunt beoordelen dan
samen met de deskundigen van de crisisdienst de melding en bepalen gezamenlijk de
vervolgstappen.

3.

Crisisinterventie uitvoeren  de medewerker(s) van Veilig Thuis, de zorgaanbieder of crisisdienst
komen ter plaatse om de veiligheid te herstellen of de situatie te normaliseren. Als dit is
gebeurd bepalen ze of, en zo ja welke, hulp-, zorgverlening of begeleiding nodig is. Het kan zijn
dat ter plaatse wordt besloten om iemand op een crisisbed te plaatsen. Het streven is om
binnen 24 uur een overdracht te doen aan de (jeugd)professionals in het lokale veld, een
zorgaanbieder of Veilig Thuis. Er wordt terug gerapporteerd aan het meldpunt of, en hoe, de
crisis is opgelost.

4.

Opstarten hulp-, zorgverlening, ondersteuning, crisiszorg, onderzoek Veilig Thuis  de
(jeugd)professional in het lokale veld of de zorgaanbieder start met de hulp-, zorgverlening of
ondersteuning. Indien nodig wordt er eerst nog een bepaalde periode crisiszorg verleend
voordat de hulp-, zorgverlening of ondersteuning wordt opgestart. Afhankelijk van de situatie
kan Veilig Thuis een onderzoek instellen.
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3.2 Proces van het meldpunt
Voor de inrichting en uitvoering van de crisisactiviteiten wordt onderscheid gemaakt tussen het
meldpunt voor crisiszorg en de uitvoering van de crisisinterventies. Zowel het meldpunt als de
uitvoering van de crisisinterventies maken onderdeel uit van de crisiszorg. Activiteiten behorend tot
het meldpunt worden centraal ingezet. Crisisinterventies worden uitgevoerd door de betreffende
organisaties zelf, waarbij de afspraken tussen meldpunt en organisaties sluitend zijn gemaakt.
De volgende activiteiten vallen onder het meldpunt voor crisiszorg:
1.

Melding in ontvangst nemen; bij het meldpunt kunnen crisismeldingen worden gedaan door
burgers en professionals (zie toevoeging paragraaf 3.1. punt 1 voor openstelling burgers). De
politie kan ook niet-acute zorgmeldingen doorzetten naar het meldpunt. De politie draagt deze
zorgmeldingen over per mail met een terugbelverzoek.

2.

Beoordeling van de melding; de medewerker van het meldpunt maakt een weging van de
melding (zij voeren een zo goed mogelijke beoordeling/triage uit).

3.

De medewerker maakt de afweging of hij over voldoende informatie beschikt om de (acute)
situatie te duiden en vervolgstappen te bepalen.

4.

Indien de situatie duidelijk is zet de medewerker van het meldpunt de melding door.

5.

Als er sprake is van een acute crisis geeft het meldpunt opdracht voor beoordelen van de
melding en/of het uitvoeren van de crisisinterventies aan de benodigde crisisdienst. Er is sprake
van een warme overdracht. Deze doorverwijzing wordt geregistreerd.

6.

Als er geen sprake is van een acute crisis wordt de beller geadviseerd, ondersteund en verwezen
naar de juiste zorgaanbieder. Er is sprake van een warme overdracht. Deze doorverwijzing wordt
geregistreerd.

7.

Indien de medewerker niet over voldoende informatie beschikt of twijfelt en niet zelfstandig de
melding kan beoordelen, neemt de medewerker contact op met de deskundigen van de huidige
crisisdiensten van de verschillende organisaties/reguliere voorzieningen. In onderling overleg
tussen het meldpunt en deskundigen van de crisisdiensten/reguliere voorzieningen wordt
bepaald welke vervolgstappen nodig zijn.

8.

Als er in onderling overleg wordt beoordeeld dat er sprake is van een acute crisis wordt de
melding doorgezet naar de crisisdienst. Deze doorverwijzing wordt geregistreerd.

9.

Inzetten van een crisisdienst en uitvoeren crisisinterventie.

10.

Als er in onderling overleg wordt besloten dat er geen sprake is van een acute crisis, zorgt het
meldpunt ervoor dat de beller wordt geadviseerd, ondersteund en verwezen naar de juiste
zorgaanbieder. Er is sprake van een warme overdracht. Deze doorverwijzing wordt geregistreerd.

In het bijlagendocument is een visuele uitwerking van het proces van het meldpunt opgenomen.
Verwijzers van de GGZ blijven in de pragmatische variant gebruik maken van de huidige rechtstreekse
lijnen (dus dit gaat niet lopen via het meldpunt).
De volgende professionals gebruiken de rechtstreekse lijnen:
-

Huisarts/HAP’s naar crisisdienst GGZ.

-

SEH naar crisisdienst GGZ.

-

Politie naar crisisdienst GGZ.
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De HOvJ neemt voor het opleggen huisverboden binnen kantoortijd rechtstreeks contact op met Veilig
Thuis en buiten kantoortijd het IMW Breda.

3.3 Proces van de crisisinterventies
De volgende activiteiten vallen onder de crisisinterventies:
1.

De crisisdienst ontvangt een melding vanuit het meldpunt. De inschatting dat er een acute
interventie moet plaatsvinden is door de medewerker van het meldpunt of in gezamenlijkheid
met de crisisdienst gemaakt. Hierbij geldt ook het uitgangspunt: Bij twijfel, altijd gaan. Indien
nodig vindt de volgende dag een evaluatie plaats.

2.

De crisisdienst is binnen 2 uur na binnenkomst van de oproep ter plekke (‘erop af’).

3.

De crisisdienst voert de acute interventie uit.

4.

Overdracht: De crisisdienst draagt zo spoedig mogelijk over naar reguliere zorg en draagt hierbij
ook alle relevante informatie over. Het uitgangspunt is dat na het uitvoeren van een
crisisinterventie er binnen 24 uur een overdracht plaats vindt naar de (jeugd)professionals in het
lokale veld, een zorgaanbieder of Veilig Thuis. In sommige gevallen kan het zijn dat deze
overdacht langer duurt (bijvoorbeeld in het weekend). De afspraak is dat tot het moment van
(warme) overdracht, degene/organisatie die de crisisinterventie uitvoert, verantwoordelijk is voor
de veiligheid van cliënt(en).

5.

De crisisdienst koppelt terug aan het meldpunt wat er met de melding is gedaan. Het meldpunt
registreert deze gegevens. Hiervoor wordt het terugkoppelingsformulier gebruikt.

In het bijlagendocument is een visuele uitwerking van het proces van de crisisinterventies
opgenomen.
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4.

Structuur, bestuur en aansturing crisiszorg

4.1 Gemeenschappelijke regeling
De gemeenten zijn partner bij de uitvoeringsorganisatie van crisiszorg. De gemeenten hebben een
gemeenschappelijke regeling (GR) Veilig Thuis ingericht. Het betreft een ‘lichte’ variant van een GR. Er
wordt voorgesteld om de GR aan te passen naar de ‘Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis en
Meldpunt Crisiszorg West-Brabant’. Om dit te realiseren dient er een besluitvormingstraject te worden
doorlopen bij alle gemeenten. De voorbereidingen voor dit traject zijn opgestart en er wordt een
planning gemaakt. De besluitvormingstrajecten zullen niet op 1 juni 2019 zijn afgerond.
De stuurgroep crisiszorg heeft op 20 december 2018 besloten dat de gemeente Breda namens de 16
gemeenten van West-Brabant wordt aangewezen als centrumgemeente voor het meldpunt. Gezien het
besluitvormingstraject voor de GR niet op 1 juni is afgerond, dienen de 15 gemeenten de gemeente
Breda te mandateren om op treden namens de gemeenten. De voorbereiding voor de mandatering
zijn opgestart en er wordt een voorstel voorgelegd aan de afzonderlijke gemeenten.
In het bijlagendocument is de concept GR opgenomen.

4.2 Samenwerking
De samenwerking voor de crisiszorg wordt vormgegeven via een samenwerkingsverband zonder
juridische entiteit. Zowel de gemeenten als de betrokken organisaties nemen deel aan de
samenwerking. Er wordt een stuurgroep ingericht voor de afstemming van de crisiszorg. De betrokken
organisaties nemen deel aan de stuurgroep. De gemeenten nemen vanuit de GR deel aan de
stuurgroep en bepalen in onderling overleg welke portefeuillehouders in de stuurgroep plaatsnemen.
Er wordt samengewerkt vanuit partnership. De stuurgroep is verantwoordelijk voor:
-

afstemming van de crisiszorg (inclusief coördinator);

-

beschikbaar stellen van formatie en middelen;

-

bedrijfsvoering, inclusief huisvesting meldpunt;

-

financiën, inclusief subsidieaanvraag of beschikbaar stellen van financiële middelen/formatie en
verantwoording;

-

afstemming met gemeenten (bestuurlijk en beleidsmatig);

-

afstemming met betrokken organisaties (bestuurlijk en beleidsmatig);

-

afstemming met ketenpartners (bestuurlijk en beleidsmatig);

-

inrichting en opdracht geven tot uitvoering van het beleids- en besturingsproces;

-

beoordelen en vaststellen begrotingen, rapportages en jaarverslagen;

-

evaluatie van de samenwerking.

Er is afgesproken om vanuit ‘partnership’ te werken. De stuurgroep voor het traject crisiszorg heeft de
twee betrokken zorgverzekeraars, CZ en VGZ, uitgenodigd om ook deel te nemen aan de
samenwerking. Door de kwartiermaker en een afvaardiging van de projectgroep zijn gesprekken
gevoerd met de zorgverzekeraars. Zij hebben aangegeven dat zij positief staan tegenover de
ontwikkelingen om de crisiszorg gezamenlijk te organiseren, als dat leidt tot kwalitatief betere en meer
doelmatige zorg. Ze hebben aangegeven dat als zij kijken naar de doelstellingen op gebied van
financiën/bedrijfsvoering/verantwoording zij niet als partner kunnen deelnemen aan de samenwerking.
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Zij kunnen alleen bilaterale afspraken maken met de GGZ aanbieders. In het overleg van de stuurgroep
op 6 maart is aangegeven is dat het wel wenselijk is om een zorgverzekeraar aan boord te hebben. De
kwartiermaker gaat in de realisatiefase nog een keer dit vraagstuk met CZ en VGZ bespreken.
De samenwerking wordt geformaliseerd door het ondertekenen van een
samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst is in de voorbereidingsfase uitgewerkt
en is in het bijlagendocument bij dit realisatieplan gevoegd. In paragraaf 7.3. van dit realisatieplan is
de samenwerkingsovereenkomst nader toegelicht.

4.3 Coördinator meldpunt
Voor de algehele en meer operationele coördinatie van het meldpunt en de uitvoering van de
crisisinterventies wordt een coördinator aangesteld. De coördinatiefunctie wordt ondergebracht bij
Veilig Thuis. Veilig Thuis treedt op als werkgever voor de coördinator. De coördinator is
verantwoordelijk voor:
-

dagelijkse coördinatie meldpunt en afstemming met uitvoering crisisinterventies (functioneel
door moederorganisatie);

-

afstemming met stuurgroep (inclusief voorbereiden bijeenkomsten bestuur);

-

afstemming met gemeenten (operationeel en uitvoeringsbeleid);

-

afstemming met betrokken organisaties (operationeel en uitvoeringsbeleid);

-

afstemming met ketenpartners (operationeel en uitvoeringsbeleid);

-

roosters en beschikbaarheid formatie meldpunt afstemming met moederorganisaties;

-

klachtenafhandeling;

-

uitvoering bedrijfsvoering, inclusief beleids- en besturingsproces (opstellen begrotingen,
rapportages en jaarverslagen);

-

doorontwikkelen van crisiszorg vanuit de uitgangspunten zoals opgenomen in het
visiedocument.

De coördinator is aanwezig bij het meldpunt. Eén keer in de maand heeft de coördinator een overleg
met de organisaties die deelnemen aan de samenwerking. Ieder kwartaal is er een overleg met de
gemeenten. De voorzitter van de stuurgroep is het eerste en directe aanspreekpunt voor de
coördinator. De coördinator neemt deel aan de bijeenkomsten van de stuurgroep.
De coördinator moet worden geworven. In het bijlagendocument is een uitgebreide profielbeschrijving
voor de coördinator opgenomen. Voorgesteld wordt om de werving vanuit de stuurgroep crisiszorg te
organiseren. Veilig Thuis, het IMW Breda en een afvaardiging van de regio West-Brabant West én
West-Brabant Oost worden betrokken bij de werving en selectie. Er is afgesproken om de werving en
selectie gelijktijdig intern (bij betrokken organisaties en gemeenten) en extern uit te voeren.
Daarbij is het voorstel om de coördinator voor 1 mei aan te stellen. Zo kan de coördinator worden
ingewerkt en is er genoeg tijd voor de overdracht.

4.4 Afstemming gemeenten, stuurgroep en coördinator
Twee keer per jaar vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen de stuurgroep en de GR. Hierbij wordt
gewerkt met een afvaardiging van portefeuillehouders. Er wordt één portefeuillehouder aangewezen
die het directe aanspreekpunt is voor de voorzitter van de stuurgroep.
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De coördinator heeft iedere drie maanden een afstemmingsoverleg met een afvaardiging van
beleidsmedewerkers van de gemeenten. De gemeenten maken onderling afspraken wie er deelnemen
aan dit overleg. Naast de inhoudelijke en beleidsmatige afstemming worden ook de rapportages en
verantwoordingen aan de gemeenten in dit overleg besproken. Eén van de beleidsmedewerkers is het
eerste en directe aanspreekpunt voor de coördinator.

4.5 Structuur crisiszorg
In onderstaande figuur is de structuur van de crisiszorg schematisch weergegeven.

Naar aanleiding van de subsidie van ZonMw voor de acute en niet-acute zorgmeldingen wordt door
de GGD West-Brabant een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is in april afgerond. Het onderzoek
moet inzichtelijk maken welke meldfuncties nog kunnen worden toegevoegd aan de crisiszorg
(bijvoorbeeld meldpunt Zorg & Overlast). Op basis van het onderzoek wordt een voorstel ingediend
bij de stuurgroep. Afhankelijk van het onderzoek en de besluitvorming kan de GGD West-Brabant als
één van de betrokken partijen gaan participeren aan de samenwerking voor de crisiszorg in WestBrabant.
In de zogenaamde ‘pragmatische variant’ participeren GGz Breburg en GGZ Westelijk Noord-Brabant
nog niet in het meldpunt. Met Farent, MEE West-Brabant, Surplus Welzijn, Trema Welzijn en de WijZijn
Traverse Groep moeten nog afspraken worden gemaakt voor deelname aan de crisiszorg. Hiervoor zijn
de komende periode gesprekken gepland.
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5.

Organisatie Meldpunt

5.1 Participerende organisaties meldpunt
In de pragmatische variant participeren de volgende organisaties in het meldpunt voor crisiszorg:
-

IMW Breda

-

Spoedeisende zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Brabant (JBB)

-

Veilig Thuis

Met Farent, MEE West-Brabant, Surplus Welzijn, Trema Welzijn en de WijZijn Traverse Groep moeten
nog afspraken worden gemaakt voor deelname aan het meldpunt. Hiervoor zijn de komende periode
gesprekken gepland (zie ook paragraaf 4.5). Ook met JBB/SEZ moeten nog sluitende afspraken worden
gemaakt. In maart vindt er een bestuurlijk overleg plaats waar dit op de agenda staat.
In de pragmatische variant wordt er door GGz Breburg en GGZ Westelijk Noord-Brabant geen formatie
geleverd. In het stuurgroep overleg van 4 februari zijn hierover afspraken gemaakt (zie paragraaf 6.2).

5.2 Medewerkers meldpunt
Politie, professionals en burgers (paragraaf 3.1. punt 1 voor openstelling burgers) bellen naar het
meldpunt voor crisiszorg waar een medewerker de melding in ontvangst neemt en beoordeeld.
Voor de medewerker die gaat werken in het meldpunt zijn de volgende eisen opgesteld:
-

kan beoordelen of er daadwerkelijk sprake van een crisis is door middel van vraagverheldering;

-

kan beoordelen of de vertrouwensarts en/of experts van de huidige crisisdiensten dient te
worden ingeschakeld;

-

weet welke crisisdiensten er zijn en voor welk doel zij kunnen worden ingezet;

-

kan zo concreet mogelijk de gevaarsituatie inschatten en acute onveiligheid signaleren. Daar
waar nodig (levensbedreigende situaties) direct 112 bellen;

-

vraagt bij de melder na of er al hulpverlening betrokken is en of deze op dat moment al iets kan
betekenen voor de realisatie van directe veiligheid;

-

kan inschatten of inzet van de politie noodzakelijk is:
o

Is er sprake van escalerende agressie? Zijn er risico’s bij eventuele interventies? Zo ja,
welke? Denk bijvoorbeeld aan onvoorspelbaarheid of agressie.

o
-

-

Is politie op de hoogte en heeft de uitrukkende dienst assistentie nodig?

kan inschatten of een zaak niet naar de crisisdienst moet maar naar:
o

voorliggend veld;

o

terug naar de melder die er zelf mee aan de slag moet;

kan transparant zijn over de overwegingen die leiden tot beslissingen.

In het bijlagendocument is een uitgebreide profielbeschrijving voor de medewerker opgenomen. Dit
profiel vormt geen hard selectiecriterium maar dient als richtinggevend. De organisaties zijn zelf
verantwoordelijk om geschikte medewerkers voor het meldpunt te leveren. Daarnaast is de
medewerker in bezit van één van de volgende registraties:
-

SKJ-registratie

-

BIG-registratie

-

Registerplein
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Ook wordt van de medewerkers gevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor te leggen. In
het bijlagendocument is een uitgebreide uitwerking met betrekking tot kwalificatie en registratie van
beroepskrachten en vrijwilligers binnen het sociaal domein opgenomen.
Er wordt door de organisaties zo snel mogelijk gestart met het intern werven van medewerkers voor
de bemensing van het meldpunt. Het streven hierbij is dat op 1 mei er duidelijkheid is welke pool van
mensen het meldpunt gaan bemensen, zodat in mei gestart kan worden met het geven en volgen van
scholing. 1 mei is een ambitieuze datum.

5.3 Scholing medewerkers voor aanvang start meldpunt
De medewerkers in het meldpunt worden (bij)geschoold in bepaalde kennis en expertise. Er wordt
onderscheid gemaakt in praktische kennis en inhoudelijke kennis. Hieronder is omschreven welke
organisatie deze kennis mogelijk zou kunnen aanleveren.
Praktische kennis
Praktische kennis moet aanwezig zijn voor de start van het meldpunt. Veilig Thuis is, als facilitator van
het crisismeldpunt, hiervoor verantwoordelijk. De praktische kennis betreft:
-

aannemen van meldingen (werking telefoon, doorzetten melding etc.):
a.

Op locatie;

b.

Thuis;

-

weten hoe het registratiesysteem werkt;

-

functioneren van het meldpunt;

-

gebouw van Veilig Thuis, o.a. veiligheidsregels, pand afsluiten etc.;

-

waar nodig, algemeen benodigde inwerkprocedures bij Veilig Thuis, zoals arbo.

Inhoudelijke kennis
Niet alle inhoudelijke kennis is in de pragmatische variant noodzakelijk en aanwezig voor de start van
het meldpunt. Een deel van de inhoudelijke kennis wordt geborgd doordat medewerkers experts van
de crisisdiensten in kunnen schakelen.
Onderstaand is weergegeven in welke inhoudelijke kennis de medewerkers van het meldpunt worden
geschoold bij de start van het meldpunt en welke partij de medewerkers hierin zou kunnen scholen.
Onderwerp
Wat is een crisis?
Inschatten van een gevaarsituatie of
levensbedreigende situatie
Suïcidaliteit
Lokale kaart en bijbehorende contactpersonen
Werkwijze en expertise van de crisisdiensten
Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Werkwijze van de Raad voor de
Kinderbescherming
Wettelijke taken en bevoegdheden van Veilig
Thuis
Kennis over toeleiding tot de vrouwenopvang
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Benodigde uren
2 dagdelen (2x 4 uur
exclusief voorbereiding)

4 uur (exclusief
voorbereiding)
+/- 4 dagdelen

Ernst van een psychosociale crisis kunnen
IMW
Maximaal 4 uur
inschatten
Werkwijze meldkamer en politie
Politie
1 uur
Voor het scholen van de medewerkers in de benodigde praktische en inhoudelijke kennis worden
scholingsmomenten georganiseerd.
In het bijlagendocument is een kwaliteitsprotocol voor het meldpunt uitgewerkt waarin de eisen aan
de medewerkers zijn opgenomen en het scholingsplan. Hierin is ook aangegeven wat
de benodigde expertise en kennis van de medewerkers moet zijn in de maximale variant.
Scholing medewerkers na start meldpunt
Na het operationaliseren van het meldpunt in de pragmatische variant krijgen de medewerkers
aanvullende scholing aangeboden. Hiermee kunnen ze groeien (expertise uitbreiding) naar een
generalist die in staat is om, waar kan, een zelfstandige triage uit te voeren voor verschillende soorten
problematiek en doelgroepen. Onderdeel van deze scholing betreft ook een post reguliere consultatie/
casuïstiek besprekingen tussen de medewerkers van het meldpunt en de medewerkers van de
crisisdiensten om zo van elkaar te blijven leren. Er wordt toegewerkt naar de geformuleerde
uitgangspunten in de maximale variant. Hier wordt na operationalisering een aanvullend scholingsplan
voor gemaakt door de coördinator. De coördinator van het meldpunt is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de betrokken medewerkers en zorgt dat de aangeboden opleiding(en) door de
medewerkers worden gevolgd.
De moederorganisatie (waar de medewerkers in dienst zijn) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van de eigen medewerkers als het gaat om de kennis en expertise bij het uitvoeren van
crisisinterventies.

5.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Taak van de medewerkers van het meldpunt voor de crisiszorg
De taak van de medewerkers is het ontvangen van crisismeldingen, beoordelen van de melding en
vervolgens doorgeleiden naar de crisisdienst of terugverwijzen/doorgeleiden naar het voorliggend
veld, een zorgaanbieder of Veilig Thuis.
N.B. Een uitzondering hierop zijn situaties waarin psychiatrische problematiek speelt. De melding
wordt dan door de crisisdienst van de GGZ getriageerd (zie ook paragraaf 6.2).
Verantwoordelijkheden van de medewerkers van het meldpunt voor de crisiszorg:
-

zorgen dat iemand in veiligheid wordt gebracht/zichzelf kan brengen;

-

weten wanneer expertise moet worden ingeschakeld, advies moet worden gevraagd of een zaak
kan worden overgenomen;

-

op gang brengen van passende hulpverlening waar nodig;

-

onderling oplossen van bezettingsproblemen.

Bevoegdheden:
-

mandaat om een crisisdienst op de situatie af te sturen;

-

mandaat om besluiten te nemen, zoals het regelen van (budget voor) een taxi of slaapplek.
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Op 4 februari heeft de stuurgroep vastgesteld dat het mandaat voor het bepalen of er een
crisisinterventie moet worden uitgevoerd en daarbij het inzetten van een crisisdienst, bij het meldpunt
ligt (zie ook aanvullende afspraken stuurgroep paragraaf 6.2).

5.5 Huisvesting Meldpunt
Het meldpunt wordt gehuisvest bij Veilig Thuis West-Brabant. Dit bekent dat bij Veilig Thuis
werkplekken voor de medewerkers van het meldpunt worden ingericht. In het eerste half jaar zijn de
medewerkers van het meldpunt binnen de afgesproken tijden daadwerkelijk aanwezig op het
meldpunt. Na het eerste half jaar wordt een evaluatie uitgevoerd en bekeken of en, zo ja, wanneer het
mogelijk is om (virtueel) vanuit verschillende locaties te werken. Hierover wordt door de stuurgroep
van de samenwerking een besluit genomen.
Voor de inrichting van het meldpunt wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige werkwijze en
afspraken rondom arbo eisen, arbo werkplan, veiligheidsregels etc. van Veilig Thuis.

5.6 Afstemming bereikbaarheidsdienst Veilig Thuis en Meldpunt voor crisiszorg
Veilig Thuis heeft de wettelijke taak om 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar te zijn voor
het geven van advies en aannemen van meldingen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.
Hiervoor heeft Veilig Thuis een eigen bereikbaarheidsdienst. Van 8.00 tot 18.00 uur is er een actieve
melddienst van vijf personen aan de telefoon en zijn andere medewerkers beschikbaar voor (actieve)
uitrukdienst bij spoedeisende zaken. Vanaf 17.00 uur en in de weekenden wordt de bereikbaarheid
geborgd door het inzetten van een eerstelijnsdienst (coördinatie) en een tweedelijnsdienst (actief).
Aangezien het meldpunt bij Veilig Thuis gepositioneerd wordt en diens medewerkers gaan
participeren, heeft het de voorkeur om de fysieke bezetting van het meldpunt en de bezetting van de
bereikbaarheidsdienst Veilig Thuis op elkaar af te stemmen. Dit betekend dat de bereikbaarheidsdienst
van het meldpunt bij voorkeur van 9.00 tot 23.00 uur op werkdagen is, zodat er tot 23.00 uur minstens
twee personen (fysiek) aanwezig zijn. De (on)mogelijkheden hiervan worden in de realisatiefase verder
onderzocht en indien mogelijk ingevuld.

5.7 Werkplekken
Bij Veilig Thuis worden drie werkplekken ingericht voor de medewerkers van het meldpunt. Voor het
inrichten van een werkplek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
-

Zit/sta bureau met de standaard eisen:
o

160 x 80 cm;

o

in hoogte verstelbaar middels handslinger of automatisch;

-

een ergonomische bureaustoel;

-

een computer;

-

een in hoogte verstelbare beeldscherm;

-

een toetsenbord en standaard muis voor gegevensinvoer;

-

(eventueel) een voetensteun;

-

beschikbaar en toegankelijk internet (WiFi);

-

vaste telefoon;

-

mobiele telefoon voor thuiswerken;
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headset met microfoon en speakers die op het hoofd gedragen wordt, zodat zonder een hoorn

-

vast te houden een telefoongesprek gevoerd kan worden. Hierbij is het volume van het geluid in
te stellen door de gebruiker (geluid is zo te bewerken door de medewerker, zodat bijvoorbeeld
omgevingsgeluiden zijn te dempen voor zowel de medewerker als voor degene die belt);
ingerichte akoestiek, zodat storende geluiden van binnen (telefoongesprekken, gesprekken van

-

collega’s) en van buiten (verkeer) de verstaanbaarheid van medewerker(s) zo min mogelijk
belemmeren en als storend kunnen worden ervaren;
-

mogelijkheden tot instellen van het klimaat (ventilatiemogelijkheden) in de ruimte;

-

voldoende daglicht;

-

in de ruimte wordt voor alle werkplekken de ‘’cleandesk policy ‘’ gehanteerd;

-

een aparte pauzeruimte buiten de werkruimte waar wordt getelefoneerd;

Voor de huidige bereikbaarheidsdienst van Veilig Thuis, is Veilig Thuis aan het onderzoeken hoe de
huidige akoestiek in de ruimte waar nu de bereikbaarheidsdienst werkt kan worden verbeterd. Door de
medewerkers is aangegeven dat de huidige akoestiek niet voldoet. Bij de inrichting van de
werkplekken voor het meldpunt, moet rekening gehouden worden en aangesloten worden bij de
ontwikkelingen rondom de akoestiek waar Veilig Thuis nu al mee bezig is.

5.8 Bereikbaarheid Meldpunt
Telefoonnummer
Er is één telefoonnummer dat voor professionals en burgers beschikbaar is. Het nummer 0800-8076 is
beschikbaar. Bij de huidige leverancier van Veilig Thuis is nagevraagd welke nummers nog meer
beschikbaar zijn, wat de eventuele kosten zijn en hoeveel lijnen op dit nummer kunnen uitkomen.
Voor de inrichting van het telefoonnummer en telefooncentrale wordt gebruik gemaakt van de
huidige telefonie leveranciers van Veilig Thuis. Dit is Voips voor de levering van de
telefoonabonnementen en Optitel voor de inrichting van de telefooncentrale tijdens consignatiedienst.
Fysieke bereikbaarheid
Tussen 9.00 en 23.00 uur op werkdagen is/zijn de medewerker(s) van het meldpunt voor de crisiszorg
beschikbaar om een melding aan te nemen. Dit betekent dat fysiek het meldpunt bij Veilig Thuis is,
waar het nummer ook uitkomt.
Met betrekking tot de fysieke aanwezigheid bij het meldpunt is het volgende afgesproken:
-

Bij de start van het meldpunt zijn de medewerkers fysiek aanwezig op de hierboven
genoemde tijden.

-

Vanaf de start wordt wel al voorgesorteerd om ook op afstand met elkaar samen te werken.

-

Na een bepaalde periode wordt door de stuurgroep geëvalueerd of het meldpunt echt fysiek
bemenst moet blijven of dit ook meer virtueel kan worden ingericht.

-

Er wordt een vorm gekozen om met elkaar te gaan samenwerken en elkaar te leren kennen.
Ook de GGZ wordt hierbij betrokken.
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Consignatiedienst
Tussen 23.00 en 09.00 uur wordt de telefoon doorgeschakeld naar de medewerker van het meldpunt
die consignatiedienst heeft. Een medewerker logt in via een portal en koppelt zijn/haar
telefoonnummer aan het nummer van het meldpunt. Zo worden telefoontjes die binnenkomen op het
0800-nummer gelijk doorgeschakeld naar de telefoon van de medewerker.
Het functioneel beheer van de systemen voor telefonie wordt bij Veilig Thuis ondergebracht.
Bij de huidige leveranciers zijn de volgende vragen uitgezet:
-

Wat is de stukprijs voor de aanschaf van nieuwe mobiele telefoons (voor gebruik tijdens de
consignatiediensten)?
o

Aanvullende vraag: wat zijn de kosten van vaste telefoons die aangeschaft moeten
worden voor als de medewerkers tussen 9.00-23.00u fysiek aanwezig zijn bij Veilig Thuis?

-

Wat zijn de kosten van de abonnementen? We hebben gezegd dat we zowel een abonnement
met spraak en data willen aanschaffen.

-

Wat heeft Optitel nodig om de consignatiediensten in te regelen?
o

Daarnaast moet het meldpuntnummer altijd bereikbaar zijn. Wat gebeurd er/moet er
gebeuren als er bijv. een lijn uitvalt of een lijn bezet is?

-

Welke nummers zijn er naast het nummer 0800-8076 nog meer beschikbaar en wat zijn de
eventuele kosten hiervan?

-

Aan welke technische specificaties moeten/kunnen we nog meer denken als het gaat om de
inrichting van de telefonische bereikbaarheid van het meldpunt voor crisiszorg (navragen bij
tussenpersoon van telefonie)?

E-mailadressen
Het versturen van informatie per email kan naar één emailadres, met de naam gerelateerd aan
crisiszorg West-Brabant. Het emailadres is beschikbaar is voor medewerkers van het meldpunt en de
coördinator. Waar dat praktisch is, kan het mailadres van de moederorganisatie benut worden.

5.9 Formatie meldpunt
Voor de berekening van de formatie is het formatie- en kostenmodel gevuld. De benodigde formatie
is op de volgende wijze berekend:

Voor het aantal adviesvragen is gebruik gemaakt van de gegevens die door de organisaties zijn
aangeleverd. Als de informatie niet aan te leveren was omdat deze niet werd geregistreerd, is een
reconstructie gemaakt. Hierbij zijn uitgangspunten gehanteerd en aannamen gedaan. Deze zijn door
de stuurgroep op 4 februari vastgesteld. In paragraaf 6.3 is het formatie- en kostenmodel toegelicht.
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De tijd per activiteit is door de kwartiermaker aangeleverd op basis van vergelijkbare trajecten voor het
inrichten van crisiszorg. De aangeleverde tijden zijn door de leden van de werkgroep financiën
gecontroleerd en indien dat nodig was zijn ze aangepast. Als netto productieve uren is het gemiddelde
van alle betrokken organisaties genomen (1.292 uur per fte).
Voor de uitvoering van het meldpunt is de volgende formatie nodig:
Tabel 25a Benodigde formatie per organisatie/
werksoort
fte
GGZ burgers

0,52

GGZ burgers

0,40

MW+MEE

1,45

JBB/SEZ

1,09

Veilig Thuis West-Brabant

0,65

Totaal

4,11

Er is ook gekeken hoe de adviesvragen en de meldingen verdeeld zijn over de dag en de dagen van de
week. Gelet op het aantal adviesvragen en meldingen is uitgegaan van een fysieke bezetting g op
werkdagen van 9.00 tot 23.00 uur. Op de overige tijden wordt de bezetting van het meldpunt
gerealiseerd middels consignatiediensten. Of de bezetting ook werkelijk tot 23.00 uur op werkdagen
nodig is moet blijken als het meldpunt operationeel is. Mogelijk kan (een deel) van de tijd tussen 17.00
en 23.00 uur worden omgezet van fysiek- naar consignatiedienst. Onderstaand is de verdeling van de
formatie voor het meldpunt aangegeven.

Tabel 14 FTE per product en tijd, uitvoering meldpunt

Subtotaal (zonder
huisverboden en
consigantiedienst)

Tijd van melding

2,42

Binnen kantooruren (9.00 tot 17.00) Werkweek Kantoor bezetting

0,41

Buiten kantooruren (17.00 tot 19.00) Werkweek Kantoor bezetting

0,81

Buiten kantooruren (19.00 tot 23,00) Werkweek Kantoor bezetting

0,09

Buiten kantooruren (23.00 tot 9.00)

Werkweek

Consignatie

0,07

Buiten kantooruren (9.00 tot 17.00)

Zaterdag

Consignatie

0,02

Buiten kantooruren (17.00 tot 19.00)

Zaterdag

Consignatie

0,06

Buiten kantooruren (19.00 tot 23,00)

Zaterdag

Consignatie

0,03

Buiten kantooruren (23.00 tot 9.00)

Zaterdag

Consignatie

0,11

Buiten kantooruren (9.00 tot 17.00)

Zondag

Consignatie

0,03

Buiten kantooruren (17.00 tot 19.00)

Zondag

Consignatie

0,05

Buiten kantooruren (19.00 tot 23,00)

Zondag

Consignatie

0,02

Buiten kantooruren (23.00 tot 9.00)

Zondag

Consignatie

4,12
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De daadwerkelijke bezetting van het meldpunt wordt in overleg met de organisaties die gaan
participeren in het meldpunt uitgewerkt in de realisatiefase. Bij het uitwerken van de benodigde
formatie en de uitwerking van de begroting is er van uitgegaan dat er vanuit de verschillende
organisaties een ‘pool’ van medewerkers beschikbaar is.

5.10 Beroep doen op expert crisisdienst
Tijdens de fysieke aanwezigheid en consignatiediensten kan de medewerker(s) van het meldpunt altijd
een beroep doen op de experts van de crisisdiensten. Hierbij wordt aangesloten bij de huidig
ingerichte bereikbaarheid van de crisisdiensten zowel binnen als buiten kantoortijd. Bijvoorbeeld
overdag kan er direct contact worden opgenomen met de crisisdiensten van de maatschappelijk werk
organisaties in de regio en buiten kantoortijd met het IMW.
Voor het garanderen van de beschikbaarheid van de crisisdiensten en het uitvoeren van
crisisinterventies, hebben de crisisdiensten zelf de achterwacht ingericht.

5.11 Triage
De meldingen die binnenkomen bij het meldpunt worden door de medewerkers zo goed mogelijk
beoordeeld. Er wordt eventueel in samenspraak met een expert van een crisisdienst bepaald welke
vervolgstappen nodig zijn. Deze vervolgstappen kennen in grote lijnen twee richtingen:
1.

Inzet van een crisisdienst.

2.

Melding is niet acuut en wordt (warm) overgedragen naar het lokale veld, zorgaanbieder, Veilig
Thuis etc.

Om een crisisinschatting te kunnen maken, maakt de medeweker gebruik van een standaard
vragenlijst. Met de vragenlijst worden algemene informatie uitgevraagd. Op basis van de antwoorden
op de vragen en eigen ervaring en expertise van de medewerker en/of in samenspraak met een expert
van een crisisdienst, wordt een triagebesluit en benodigde inzet bepaald.
De beslisboom wordt gebruikt om snel de juiste toeleiding naar de juiste zorg te bepalen. De
beslisboom is een uitwerking waarin het gehele sociale domein binnen en buiten kantoortijd is
beschreven. Het is wenselijk om de vragenlijst en beslisboom in te regelen in registratiesysteem.
In het bijlagendocument is een eerste uitwerking opgenomen van de vragenlijst en uitwerking van de
beslisboom.

5.12 Registratiesysteem
De medewerkers van het meldpunt gaan in één systeem registreren: Regas. Dit is het
registratiesysteem waar Veilig Thuis nu ook gebruik van maakt.
Voor het meldpunt moet een nieuwe module worden ingericht. Dit kan op twee manieren:
1.

Een hele losse Regas module met een aparte omgeving.

2.

Een module dat valt onder de hoofdboom van Veilig Thuis, er wordt dan een module voor het
meldpunt in de huidige omgeving gebouwd. Medewerkers loggen in het huidige systeem van
Veilig Thuis en hebben toegang tot de module van het meldpunt. De module kent zo een sterke
afhankelijkheid van de huidige omgeving en inrichting van Veilig Thuis.
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In beide gevallen is het voor de medewerkers van het meldpunt niet mogelijk om in de registratie van
Veilig Thuis te kijken en andersom. Het bouwen van de module is door systeembeheer van Veilig Thuis
niet te realiseren voor 1 juni 2019. Daarvoor moet worden uitgeweken naar Regas zelf, die de bouw
van de module op zich moet nemen. Na oplevering van de module door Regas, kan het beheer van de
module worden ondergebracht bij het systeem- en applicatiebeheer van Veilig Thuis.
De volgende vragen zijn uitgezet bij Regas:
1.

Wanneer kan gestart worden met het bouwen van de module conform de eisen die zijn
uitgewerkt in het bijlagendocument?

2.

Wat is de duur van de bouw van de module (van start tot oplevering)?

3.

Wat zijn de eenmalige ontwikkelkosten?

4.

Wat zijn de doorlopende licentiekosten per gebruiker?

De kosten van het ontwikkelen van de module zijn nog niet opgenomen in de begroting.

5.13 Managementinformatie
Doel van de crisiszorg is dat de cliënt binnen korte tijd geholpen wordt en vervolgens op een juiste
plek wordt ondergebracht of doorverwezen. Door het registreren van de juiste informatie is een goede
evaluatie mogelijk. Voor de evaluatie is de volgende managementinformatie beschikbaar, die door het
systeem kan worden gegenereerd:
-

aantal meldingen;

-

aantal unieke personen (van de persoon in crisis);

-

aantal meldingen met verdeling in ‘met uitvoer interventie’, ‘met afschalen’ en ‘advies geven’;

-

de aard van de problematiek (partnergeweld, kindermishandeling of –verwaarlozing, psychische
nood etc.);

-

aantal meldingen beoordeeld als crisis;

-

aantal daadwerkelijk uitgevoerde crisisinterventies (in hoeverre is er na de inschatting van de
crisisdienst medewerker ook daadwerkelijke een interventie plaats gevonden);

-

recidive meldingen;

-

aantal meldingen binnen en buiten kantoortijd en weekenden;

-

verdeling naar leeftijd, geslacht en gemeente;

-

doorlooptijden aanmelding en overdracht (de tijd van de melding tot aan het tijdstip van
crisisinterventieopdracht aan het betreffende interventieteam);

-

aantal keer dat gebruik wordt gemaakt van consultatie (bij welke organisatie heeft eventuele
consultatie plaats gevonden om vervolgstappen te bepalen);

-

doorverwijzingen: aantal en naar wie (GGZ, Maatschappelijk werk, Veilig Thuis, SEZ,
Jeugdprofessional, politie etc);

-

aantal meldingen doorverwezen naar voorliggend veld;

-

aantal meldingen doorverwezen naar Veilig Thuis;

-

aantal meldingen doorverwezen naar aanmeldportaal (ouderen);

-

aantal daadwerkelijke acties door voorliggend veld na doorgeleiding (In hoeverre is er na de
inschatting van de crisisdienst medewerker heeft daadwerkelijke een vervolgactie door het
voorliggend veld plaats gevonden).

Elke maand stelt de coördinator een rapportage op met bovenstaande informatie. Deze rapportages
zijn te generen uit het registratiesysteem. Iedere stuurgroep vergadering zal over de voortgang
gerapporteerd worden.
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6.

Financieel kader

6.1 Inleiding
Eén van de uitgangspunten bij het inrichten van de crisiszorg in West-Brabant is het streven naar
budgettaire neutraliteit. Er zijn geen directe financiële middelen beschikbaar voor het inrichten van de
crisiszorg. De activiteiten die onder de crisiszorg vallen worden op dit moment uitgevoerd door
verschillende organisaties. Zij hebben hiervoor een financiering.
De stuurgroep heeft op 20 december besloten om de uitvoering van het meldpunt op een directe
manier te financieren. De crisisinterventies worden uitgevoerd door de organisaties die dit nu ook
doen. De stuurgroep heeft besloten om de financiering van de uitvoering van de crisisinterventies op
de huidige wijze te continueren. Dit betekent dat uitvoering van de crisisinterventies wordt
gefinancierd door de organisaties die deze uitvoeren. Voor de financiering van het meldpunt wordt
subsidie verstrekt aan Veilig Thuis. Voor de uitvoering van de crisisinterventies wordt subsidie verstrekt
aan de organisatie die de crisisinterventies uitvoeren of is sprake van een inkooprelatie. De gemeente
Breda treedt op namens de gemeenten. Concreet betekent dit dat de gemeente Breda de subsidie
verstrekt namens de 16 gemeenten vertegenwoordigd in de GR.

6.2 Afspraken voor meldingen met psychiatrische problematiek
Een bijzonder punt van aandacht is de uitvoering van de crisiszorg voor psychiatrische problematiek.
Deze wordt uitgevoerd door GGz Breburg en GGZ Westelijk Noord-Brabant en gefinancierd door de
zorgverzekeraars (CZ en VGZ). Het is de bedoeling dat er landelijk voor de GGZ een generieke module
voor de acute psychiatrie wordt ingevoerd. Een onderdeel van deze module is het werken met de
APH-triage functie (Algemene Psychiatrische Hulpverlening). De financiering van deze functie maakt
onderdeel uit van de generieke module. Op dit moment loopt er een landelijke discussie over de
invoering van de generieke module en de financiering hiervan. Met CZ en VGZ is in de
voorbereidingsfase overleg geweest. Zij hebben aangegeven dat rond de zomer 2019 meer
duidelijkheid te verwachten is over de (inhoud) van de generieke module en de financiering (inclusief
de functie van APH-triagist). Voor het begin 2020 verwachten de verzekeraars afspraken te hebben
gemaakt met de afzonderlijke GGZ organisaties over de invulling en de financiering.
Deze ontwikkeling is mede aanleiding geweest voor de stuurgroep om voorlopig te kiezen voor de
pragmatische variant voor de crisiszorg in West-Brabant. Concreet betekent dit dat alle
crisismeldingen voor de acute psychiatrie door verwijzers rechtstreeks bij de crisisdiensten van de GGZ
binnen blijven komen. Met GGz Breburg en GGZ Westelijk Noord-Brabant is afgesproken dat zij na het
maken van de afspraken met de zorgverzekeraars over de invoering en de financiering van de
generieke module in 2020, eerst een periode binnen hun organisaties ervaring opdoen en de nieuwe
werkwijze in de organisatie inrichten. Een tweede reden om te starten in de pragmatische variant is de
openstelling van het meldpunt voor burgers en mogelijk ook voor meldingen die niet acuut zijn. Het is
onduidelijk wat deze brede openstelling betekent voor de (aard en de omvang van de) meldingen bij
het meldpunt en de gevolgen die dit heeft voor de bezetting van het meldpunt (aanname is 260
meldingen op jaarbasis). De stuurgroep heeft op 20 december aangegeven dat er voor de
implementatie van de pragmatische variant van de crisiszorg op 1 juni 2019, duidelijkheid moet zijn
over welke activiteiten en tijdpad doorlopen moet worden om de maximale variant te realiseren.
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Omdat het meldpunt voor de crisiszorg in West-Brabant vanaf 1 juni 2019 eerst wordt opengesteld
voor professionals is nog niet te verwachten dat er vanaf dat moment meldingen voor psychiatrische
problematiek binnen komen. Zodra het meldpunt ook wordt opengesteld voor burgers is het de
verwachting dat er ook meldingen voor psychiatrische problematiek binnen komen. Bij het uitwerken
van de begroting voor het meldpunt is de aanname gedaan dat er 260 meldingen van burgers voor
psychiatrisch problematiek worden gedaan bij het meldpunt voor de crisiszorg West-Brabant. De
benodigde capaciteit voor het verwerken van deze meldingen is wel al meegenomen bij het berekenen
van de formatie en de kosten. De financiering van deze kosten wordt opgenomen in de subsidie voor
het meldpunt.
De stuurgroep heeft op 4 februari de volgende aanvullende afspraken gemaakt:
1.

In het geval dat het meldpunt aan een crisisdienst aangeeft dat er een crisisinterventie moet
worden uitgevoerd is het uitgangspunt 'Gaan is gaan en achteraf (zonodig) evalueren'. Er kan
dus geen discussie ontstaan bij het doorgeven van een melding voor het uitvoeren van een
crisisinterventie door het meldpunt. Deze wordt altijd uitgevoerd en als na de interventie blijkt
dat deze niet nodig was, vindt er na het uitvoeren van de interventie een evaluatie plaats tussen
het meldpunt en de crisisdienst. Het mandaat voor meldingen die bij het meldpunt van de
crisiszorg West-Brabant binnenkomen met betrekking tot het bepalen of er een crisisinterventie
wordt uitgevoerd ligt bij het meldpunt.

2.

De crisisdiensten zijn altijd op de achtergrond bereikbaar voor als de medewerkers van het
meldpunt vragen hebben, willen overleggen over waar een bepaalde situatie thuishoort en/of er
wel of geen crisisinterventie moet worden uitgevoerd. Als de medewerker van het meldpunt
afstemt met een medewerker van de crisisdienst wordt in onderling overleg besloten of er wel
of geen crisisinterventie moet worden uitgevoerd.

3.

GGz Breburg en GGZ Westelijk Noord-Brabant stellen capaciteit en expertise beschikbaar voor
het opleiden, trainen, begeleiden en coachen van de medewerkers van het meldpunt. In de
realisatiefase (maart tot juni) wordt uitgewerkt hoe dit wordt ingevuld.

4.

Er wordt nu vanuit gegaan (als aanname) dat er één melding per werkdag binnenkomt bij het
meldpunt (van burgers of professionals die geen verwijzer zijn voor de GGZ) met psychiatrische
problematiek (pragmatische variant: de bestaande lijnen naar de GGZ crisisdiensten (huisartsen,
HAP, SEH, Politie)) blijven gehandhaafd. Daarom is het nu niet nodig om tijdens de
pragmatische variant GGZ formatie aan het meldpunt toe te voegen. Na de opstart van het
meldpunt wordt dit gemonitord. Indien blijkt dat er meer GGZ meldingen binnenkomen
(afwijking van aanname) wordt er geëvalueerd of dat er alsnog formatie van de GGZ aan het
meldpunt wordt toegevoegd.

Toelichting bij besluit 1:
Een uitzondering moet hierin gemaakt worden voor de crisisinterventie door de GGZ organisaties.
Wanneer een medewerker van het meldpunt een vermoeden heeft dat acute GGZ problematiek speelt,
neemt deze medewerker rechtstreeks contact op met de GGZ crisisdienst. De GGZ crisisdienst trieert de
melding en geeft opdracht tot beoordeling van de crisis wanneer deze acuut psychiatrisch van aard is.
Wanneer na de triage door de crisisdienst blijkt dat de melding niet acuut psychiatrisch is, overlegt de
crisisdienst met het meldpunt door welke organisatie de crisisinterventie het beste opgepakt kan worden.
Anders gaat er een omweg ontstaan. Als een verwijzer geen gehoor vindt bij de GGZ, kan hij het nog
proberen bij het meldpunt. Dit is niet wenselijk.
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6.3 Begroting meldpunt
Voor de uitvoering van het meldpunt wordt jaarlijks een begroting gemaakt. Deze wordt door de
stuurgroep vastgesteld. Voor het meldpunt wordt op basis van de begroting subsidie aangevraagd bij
gemeente Breda. Binnen de stuurgroep worden afspraken gemaakt over het aantal uren dat iedere
organisatie inzet voor het meldpunt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kantoordiensten
en consignatiediensten. De begroting en de toegekende subsidie zijn hierbij leidend. Er wordt gewerkt
met een vast integraal uurtarief. Voor 2019 is dit uurtarief berekend in het formatie- en kostenmodel.
Aangezien de stuurgroep voor de crisiszorg geen zelfstandige juridische entiteit is moet één van de
participerende organisaties optreden als penvoerder (subsidieaanvraag en –verstrekking) en als
budgetbeheerder. De stuurgroep die de crisiszorg voorbereid heeft op 20 december besproken en
vastgesteld dat Veilig Thuis deze rol op zich neemt. Veilig Thuis is budgetbeheerder voor het
meldpunt. Overeenkomstig de afspraken die in de stuurgroep zijn gemaakt en de werkelijke inzet voor
het meldpunt rekent Veilig Thuis af met de organisaties die capaciteit hebben geleverd voor het
meldpunt. Voor het verlenen van de subsidie is door de werkgroep financiën een concept beschikking
uitgewerkt. Deze is opgenomen in het bijlagendocument.
De begroting voor het meldpunt is opgesteld aan de hand van het formatie- en kostenmodel dat is
gevuld door de werkgroep Financiën. De betrokken organisaties hebben de input geleverd voor het
formatie- en kostenmodel. De gehanteerde uitgangspunten en aannamen zijn op 4 februari door de
stuurgroep vastgesteld. De begroting bestaat uit incidentele kosten die moeten worden gemaakt om
de crisiszorg te operationaliseren (aanpassen telefooncentrale en communicatie) en structurele kosten
voor de uitvoering. Voor het bouwen van een aparte registratiemodule wordt er eventueel een beroep
gedaan op een consultant van Regas. De eventuele kosten van het beleggen van de bouw van de
module bij Regas zijn aangevraagd.
De volgende kosten zijn meegenomen in de begroting:
-

loonkosten inzet medewerkers voor het meldpunt;

-

onregelmatigheidstoeslagen;

-

consignatievergoedingen;

-

cao en trede stijging, aanpassingen sociale lasten en pensioenpremies stijging;

-

overige personeelskosten;

-

overhead (P.&O., financiën, ICT);

-

huisvesting;

-

tolken;

-

afschrijvingen;

-

algemene/organisatiekosten;

-

coördinator;

-

eenmalige investering telefooncentrale;

-

eenmalige kosten communicatie;

-

inflatiecorrectie.

De begroting 2019 is uitgewerkt voor het gehele jaar. Onderstaand is deze opgenomen.
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Tabel 35 begroting meldpunt
2019 jaarbasis (gehele jaar)
Inkomsten
Subsidie structureel

575.271

Subsidie aanpassen telefooncentrale

15.000

Subsidie communicatie

15.000

Uitgaven

Vergoeding ureninzet GGZ burgers

100.607

Vergoeding ureninzet MW + MEE

159.484

Vergoeding ureninzet JBB/SEZ

119.277

Vergoeding ureninzet Veilig Thuis

71.632

Coordinator 0,5 fte

43.520

Kosten aanpassen telefooncentrale

15.000

Kosten comminucatie

15.000

Overhead (P.&O., financiën, ICT)

34.983

Huisvesting

13.678

Tolken

651

Afschrijvingen

13.400

Algemene/organisatiekosten
Totaal

18.563
605.271

605.796

Aangezien het meldpunt pas vanaf 1 juni 2019 operationeel wordt, worden de structurele kosten
alleen gemaakt voor de periode van juni tot en met december 2019. Onderstaand is de begroting voor
de periode van 1 juni 2019 tot en met december 2019 opgenomen.
Tabel 36 begroting meldpunt
2019 periode 1 juni tot en met 31 december 2019
Inkomsten
Subsidie structureel

335.575

Subsidie aanpassen telefooncentrale

15.000

Subsidie communicatie

15.000

Uitgaven

Vergoeding ureninzet GGZ burgers

58.687

Vergoeding ureninzet MW + MEE

93.032

Vergoeding ureninzet JBB/SEZ

69.578

Vergoeding ureninzet Veilig Thuis

41.785

Coordinator 0,5 fte

25.387

Kosten aanpassen telefooncentrale

15.000

Kosten comminucatie

15.000

Overhead (P.&O., financiën, ICT)

20.407

Huisvesting

7.979

Tolken

380

Afschrijvingen

7.816

Algemene/organisatiekosten

10.828

Totaal

365.575

365.881

De uitwerking van het formatie- en kostenmodel is samen met een toelichting opgenomen in het
bijlagendocument, paragraaf 2.3).
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6.4 Begroting uitvoering crisisinterventies
De benodigde formatie en kosten voor het uitvoeren van de crisisinterventies is in hetzelfde formatieen kostenmodel uitgewerkt als voor het meldpunt. Ook hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens
die door de betrokken organisaties zijn aangeleverd en zijn uitgangspunten en aannamen gedaan die
op 4 februari door de stuurgroep zijn vastgesteld.
Zoals eerder is aangegeven worden de kosten voor het uitvoeren van de crisisinterventies via subsidies
vergoed aan de betreffende organisaties. In de pragmatische variant zijn de formatie en de kosten
voor het uitvoeren van de crisisinterventies door de crisisdiensten van de GGZ organisaties buiten
beschouwing gelaten.
De volgende kosten zijn meegenomen bij de crisismeldingen:
-

loonkosten inzet medewerkers voor het uitvoeren crisisinterventies;

-

consignatievergoedingen;

-

cao en trede stijging, aanpassingen sociale lasten en pensioenpremies stijging;

-

overige personeelskosten;

-

overhead (P.&O., financiën, ICT);

-

huisvesting;

-

tolken;

-

afschrijvingen;

-

algemene/organisatiekosten;

-

inflatiecorrectie.

Onderstaand is een uitwerking van de kosten opgenomen voor het uitvoeren van de crisisinterventies.
Het betreffen de kosten voor geheel 2019. Als het aantal uit te voeren crisismeldingen evenredig over
het jaar zijn verdeeld moet rekening worden gehouden met de periode van 1 juni tot en met
december 2019 (7 maanden). De kosten bedragen voor de periode van 1 juni tot en met december
2019 bedragen € 81.940.
Tabel 29b Totale kosten per organisatie/werksoort uitvoeren crisisinterventies
2019
Kosten formatie

Kosten consinatievergoeding

Totale kosten

GGZ burgers

0

0

0

GGZ burgers

0

0

0

MW+MEE

69.559

12.668

82.227

JBB/SEZ

18.165

12.668

30.833

Veilig Thuis West-Brabant

27.409

0

27.409

Totaal

115.132

25.336

140.468

De uitwerking van het formatie- en kostenmodel is samen met een toelichting opgenomen in het
bijlagendocument (paragraaf 2.3).

6.5 Dekking voor begroting
De totale kosten voor de periode van 1 juni tot en met december 2019 bedragen € 365.881+ € 81.940
= € 448.000 (afgerond, meldpunt + crisisinterventies). Op jaarbasis bedragen de kosten voor de
uitvoering van de crisiszorg € 605.796 + € 140.469 = € 746.000 (meldpunt + crisisinterventies). In dit
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bedrag is € 30.000 aan incidentele (eenmalige) kosten opgenomen (aanpassen telefooncentrale en
communicatie).
De structurele uitvoeringskosten bedragen € 716.000 op jaarbasis. De uitvoeringskosten voor de
crisismeldingen die bij GGZ Breburg en GGz Westelijk Noord-Brabant worden ingediend zijn buiten
beschouwing gelaten (pragmatische variant).
Onderstaand zijn de middelen opgenomen die voor 2019 mogelijk (deels) beschikbaar zijn voor de
uitvoering van de crisiszorg.
Tabel 34 Subsidies gemeenten West-Brabant per organisatie 2019
2018
GGZ burgers
GGZ burgers
MW+MEE
JBB/SEZ
Veilig Thuis West-Brabant
Totaal

2019
0
0
147.621
777.475
123.544
1.048.640

De opgenomen middelen voor het maatschappelijk werk + MEE hebben alleen betrekking op
crisismeldingen buiten kantoortijd. De subsidie aan JBB ten behoeve van de Spoedeisende Zorg
(JBB/SEZ) wordt niet alleen ingezet voor crisismeldingen. De gemeenten zijn in overleg met JBB over
de activiteiten die worden uitgevoerd. De opgenomen middelen voor Veilig Thuis zitten in de totale
subsidie voor Veilig Thuis voor 2019.
Dekking crisiszorg (meldpunt + uitvoeren crisisinterventies) 1 juni tot en met december 2019
Voor 2019 kunnen de volgende middelen worden aangewend ter dekking van de kosten voor de
crisiszorg (1 juni tot en met december):
-

MW+MEE:

€ 147.621 (jaarbasis) voor 7 maanden = € 86.112

-

JBB/SEZ:

€ 190.910 (jaarbasis) voor 7 maanden = € 111.364

-

Veilig Thuis:

€ 123.544 (jaarbasis) voor 7 maanden = € 72.067 +

Totaal:

€ 269.543

De totale kosten voor de periode van 1 juni tot en met december 2019 bedragen € 448.000 (meldpunt
+ crisisinterventies). Er is een dekkingstekort voor de gehele crisiszorg van € 179.000 (meldpunt +
crisisinterventies).
Dekking crisiszorg (meldpunt + uitvoeren crisisinterventies) op jaarbasis
Op jaarbasis kunnen de volgende middelen worden aangewend ter dekking van de kosten voor de
crisiszorg:
-

MW+MEE:

€ 147.621

-

JBB/SEZ:

€ 190.910

-

Veilig Thuis:

€ 123.544 +

Totaal:

€ 462.075

De structurele kosten op jaarbasis bedragen € 716.000 (meldpunt + crisisinterventies). Er is een
dekkingstekort voor de gehele crisiszorg van € 254.000 (exclusief (eenmalige) incidentele kosten,
meldpunt + crisisinterventies).
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Dekking meldpunt 1 juni tot en met december 2019
Voor 2019 kunnen de volgende middelen worden aangewend ter dekking van de kosten voor het
meldpunt (1 juni tot en met december):
-

MW+MEE:

€ 65.394 (jaarbasis) voor 7 maanden = € 38.147

-

JBB/SEZ:

€ 160.077 (jaarbasis) voor 7 maanden = € 93.378

-

Veilig Thuis:

€ 96.135 (jaarbasis) voor 7 maanden = € 56.079 +

Totaal:

€ 187.604

De kosten voor het meldpunt voor de periode van 1 juni tot en met december 2019 bedragen
€ 365.881 (begroting meldpunt). Er is een dekkingstekort voor het meldpunt van € 178.000.
Dekking meldpunt op jaarbasis
Op jaarbasis kunnen de volgende middelen worden aangewend ter dekking van de kosten voor het
meldpunt:
-

MW+MEE:

€ 65.394

-

JBB/SEZ:

€ 160.077

-

Veilig Thuis:

€ 96.135 +

Totaal:

€ 321.606

De structurele kosten voor het meldpunt op jaarbasis bedragen € 576.000 (exclusief incidentele
(eenmalige) kosten, begroting meldpunt). Er is een dekkingstekort voor het meldpunt van € 254.190.
Dekking uitvoering crisisinterventies
Op jaarbasis kunnen de volgende middelen worden aangewend ter dekking van de kosten voor het
uitvoeren van de crisisinterventies:
-

MW+MEE:

€ 82.227

-

JBB/SEZ:

€ 30.833

-

Veilig Thuis:

€ 27.409 +

Totaal:

€ 140.468

De kosten voor het uitvoeren van de crisisinterventies op jaarbasis zijn € 140.468. Voor de
uitvoeringskosten van de crisisinterventies is dekking aanwezig.
Er vinden nog verschillende gesprekken plaats met individuele organisaties en gemeenten om met
elkaar consensus over bovenstaand weergegeven uitwerkingen te krijgen. Na deze gesprekken wordt
een sluitend voorstel uitgewerkt voor de dekking van de kosten voor het meldpunt.

6.6

Fiscale consequenties

Inleiding
Bij de inrichting van de crisiszorg wordt er gekozen voor een samenwerking zonder juridische entiteit.
De samenwerking heeft betrekking op het meldpunt en de uitvoering van de crisisinterventies. Het
meldpunt wordt opgericht op één plek (Veilig Thuis) waar vanuit de deelnemende organisaties
medewerkers te werk worden gesteld. Voor de uitvoering van de crisisinterventies wordt gebruik
gemaakt van de bestaande infrastructuur.
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Er wordt een stuurgroep ingericht waaraan alle partners deelnemen. De stuurgroep stelt de kaders en
zorgt voor de voorwaarden. Tevens wordt een coördinator aangesteld die in dienst komt van Veilig
Thuis. De coördinator zorgt voor de algehele en meer operationele coördinatie van het meldpunt en
de uitvoering van de crisisinterventies.
De medewerkers die werkzaam zijn in het meldpunt blijven in dienst van de moederorganisatie en
worden (voor een bepaald aantal uren en periode) te werk gesteld bij het meldpunt. De
moederorganisatie blijft hiërarchisch en functioneel verantwoordelijk voor de aansturing van de
betreffende medewerker en is de werkgever. Voor de uitvoering van de crisisorganisaties wordt
gewerkt vanuit de organisaties waar de medewerkers in dienst zijn, gebruik makend van de bestaande
infrastructuur.
Voor het meldpunt wordt een centrale financiering ingericht. Concreet betekent dit dat er vanuit de
gemeenten één subsidierelatie ontstaat voor de uitvoering van het meldpunt. Veilig Thuis treedt op als
zogenaamde penvoeder en budgetbeheerder namens de stuurgroep (de stuurgroep blijft
eindverantwoordelijk). De kosten voor de inzet worden volgens vooraf vastgestelde bedragen
afgerekend met de leverende organisaties. De uitvoering van de crisisinterventies wordt rechtstreeks
gefinancierd.
BTW
Om vast te stellen of er een BTW vraagstuk is dient bepaald te worden of er sprake is van een BTWbelaste prestatie. Er is sprake van een BTW-belaste prestatie als er diensten en/of goederen worden
geleverd aan een andere partij. Bij de uitvoering van de crisiszorg is er geen andere partij. De
samenwerking is geen juridische entiteit en de personen die te werk gesteld zijn bij het meldpunt
blijven onder inhoudelijke en functionele aansturing vallen van de eigen organisatie vallen. Er is sprake
van een gezagsverhouding met de eigen organisatie/werkgever. Er is geen sprake van het uitlenen of
detacheren van medewerkers. Derhalve is er geen sprake van het leveren van een prestatie waarop een
BTW heffing van toepassing is. Omdat er geen sprake is van het leveren van een (BTW-belaste)
prestatie is het ook niet relevant of vrijstellingen van toepassing zijn.
De uitvoering van de crisisinterventies verandert niet en is ondergebracht bij de organisaties die dit op
dit moment ook doen. Er is geen sprake van het leveren van een BTW-belaste prestatie.
Loonbelasting
Er is geen sprake van het in- of uitlenen van personeel. De medewerkers die werkzaamheden
verrichten in het kader van de crisiszorg zijn in dienst van hun eigen organisatie. Deze organisatie is de
werkgever en houdt de loonbelasting in en draagt deze af.
Vennootschapsbelasting
Een stichting beoogt geen winst en kan deze niet uit keren. Omdat zij geen winst uitkeert, kan hier ook
geen vennootschapsbelasting over betaald worden. De samenwerking voor de crisiszorg is geen
juridische entiteit. De organisaties die deelnemen aan de samenwerking zijn stichtingen. Er is derhalve
geen sprake van vennootschapsbelasting.
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7.

Juridisch kader

7.1 Intentieverklaring
In het door de stuurgroep vastgestelde projectplan is opgenomen dat bij de start van de realisatiefase
de intentie voor het inrichten van de crisiszorg wordt geformaliseerd. Hiervoor is door de werkgroep
juridische zaken een intentieverklaring uitgewerkt. Deze is in het bijlagendocument opgenomen. In de
realisatiefase wordt daadwerkelijk gestart met de inrichting van de uitvoering van het meldpunt en de
organisatie van de uitvoering van de crisisinterventies. In deze fase worden investeringen gedaan en
wordt de benodigde formatie ingevuld. Het doel van de intentieverklaring is om alle betrokken
partijen te committeren.
De intentieverklaring is van toepassing voor de periode tot het operationeel zijn van het meldpunt en
de uitvoering van de crisisinterventies. Voor de samenwerking van de uitvoering van het
crisismeldpunt en de crisisinterventies wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Aandachtspunt is de procedure(s) die bij de partijen moeten worden gevolgd voor het tekenen van de
intentieverklaring. De bevoegdheid voor het tekenen van een intentieverklaring ligt bij de bestuurder.
Of ook RvT, OR en/of cliëntenraad moeten worden betrokken is afhankelijk van de gevolgen die het
ondertekenen van de intentieverklaring heeft (bijvoorbeeld als het grote financiële en/of personele
consequenties en/of belangrijke wijzigingen in werkzaamheden betreft). Dit dient per organisatie te
worden bepaald. Door de werkgroep juridische zaken is een inventarisatie uitgezet.
Wat betreft de besluitvorming bij de gemeenten, is in zowel West-Brabant West als West-Brabant
Oost, geïnventariseerd wanneer bijeenkomsten plaatsvinden van belangrijke gremia om hen in het
besluitvormingsproces mee te nemen. Voor de gemeenten wordt de besluitvorming voorbereid.

7.2 Subsidie
Aangezien de stuurgroep voor de crisiszorg geen zelfstandige juridische entiteit is moet één van de
participerende organisaties optreden als penvoerder (subsidieaanvraag en –verstrekking) en als
budgetbeheerder namens de stuurgroep. De stuurgroep die de crisiszorg voorbereid heeft op 20
december besproken en vastgesteld dat Veilig Thuis deze rol op zich neemt. Veilig Thuis is, namens de
stuurgroep, budgetbeheerder voor het meldpunt. Overeenkomstig de afspraken die in de stuurgroep
zijn gemaakt en de werkelijke inzet voor het meldpunt rekent Veilig Thuis af met de organisaties die
capaciteit hebben geleverd voor het meldpunt (zie ook paragraven 6.1 en 6.3).
Voor de financiering van het meldpunt wordt subsidie verstrekt aan Veilig Thuis. Voor de uitvoering
van de crisisinterventies wordt subsidie verstrekt aan de organisatie die de crisisinterventies uitvoert.
De gemeente Breda treedt op als centrumgemeente. Concreet betekent dit dat de gemeente Breda de
subsidie verstrekt namens de 16 gemeenten vertegenwoordigd in de GR.
Voor het verlenen van de subsidie is door de werkgroep financiën een concept beschikking uitgewerkt.
Deze is opgenomen in het bijlagendocument. De acties die in de realisatiefase moeten worden
uitgevoerd zijn opgenomen in hoofdstuk 6.
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7.3 Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerking is geen formele juridische entiteit. Er wordt een Stuurgroep gevormd op basis van
partnership, die bestaat uit een of meerdere portefeuillehouders van de gemeenten in West-Brabant
en een bestuurslid van elk van de overig vermelde partijen. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling
Veilig Thuis West-Brabant wordt bepaald welke portefeuillehouders deelnemen aan de stuurgroep (zie
ook paragrafen 4.2 en 4.3).
De samenwerking wordt geformaliseerd door het ondertekenen van een
samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst is in de voorbereidingsfase uitgewerkt
en opgenomen in het bijlagedocument. In de samenwerkingsovereenkomst wordt geregeld:
-

Doel van de samenwerkingsovereenkomst

-

Bestuurlijke afstemming

-

Coördinatie

-

Financiën

-

Verplichtingen van partijen

-

Evaluatie

-

Kennisdeling en geheimhouding

-

Afhandeling Klachten

-

Uitsluiting wederzijdse aansprakelijkheid

-

Duur en beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst hoeft op dit moment nog niet te worden vastgesteld. De
samenwerkingsovereenkomst wordt op 1 april ter vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep.
Met de zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben gesprekken plaatsgevonden over het participeren in de
samenwerking. Zij hebben aangegeven positief te staan tegenover de ontwikkelingen om de crisiszorg
waar mogelijk gezamenlijk te organiseren, als dat leidt tot kwalitatief betere en meer doelmatige zorg.
Op inhoud zijn ze geheel akkoord met de inrichting van de crisiszorg. Vanuit de doelstellingen die de
verzekeraars hebben op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en verantwoording kunnen zij niet
participeren in de samenwerking als partner. In het overleg van de stuurgroep op 6 maart 2019 is
aangegeven dat het wel wenselijk is om een zorgverzekeraar als partner aan boord te hebben. De
kwartiermaker zal tijdens de realisatiefase dit vraagstuk nogmaals met de zorgverzekeraars bespreken.

7.4 Risico’s en aansprakelijkheden
De risico’s en aansprakelijkheden hebben betrekking op de bestuursaansprakelijkheid,
beroepsaansprakelijkheid en WA aansprakelijkheid.
De medewerkers in het meldpunt worden te werk gesteld en vallen functioneel en inhoudelijk onder
verantwoordelijkheid van de moederorganisatie. De moederorganisatie blijft daarmee aansprakelijk. Er
is feitelijk alleen sprake van het op een andere plek uitvoeren van de werkzaamheden voor het
meldpunt. De uitvoering van de crisisinterventies wordt en blijft door de moederorganisatie
uitgevoerd. In de samenwerkingsovereenkomst (artikel 9) is een bepaling over de uitsluiting
wederzijdse aansprakelijkheid opgenomen.
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Tijdens de realisatiefase wordt met bij de afzonderlijke organisaties met de verzekeraars besproken of
er aanpassingen moeten plaatsvinden aan de polisvoorwaarden van de betreffende verzekeringen.

7.5 Wbp en AVG
Bij de crisiszorg wordt gewerkt met persoonsgegevens. Bij het werken met persoonsgegevens moet
vastgelegd worden wie er met de gegevens mag werken en welke ‘bewerkingen’ mogen worden
gedaan. Door de werkgroep juridische zaken is een concept ‘Verwerkingsregister persoonsgegevens
meldpunt crisisinterventies West-Brabant’ uitgewerkt waarin dit uitgewerkt voor het meldpunt. Voor
de uitvoering van de crisisinterventies heeft iedere organisatie een verwerkingsregister. Het concept
verwerkingsregister voor het meldpunt is in het bijlagedocument opgenomen. Tijdens de realisatiefase
wordt het concept verwerkingsregister definitief gemaakt.
De uitvoering van het meldpunt wordt gepositioneerd bij Veilig Thuis. Het registratiesysteem van
Veilig Thuis wordt aangepast voor de crisiszorg. Conform de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) wordt vanuit Veilig Thuis invulling gegeven aan de eisen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens. Met de leverancier van het registratiesysteem worden
afspraken gemaakt over verwerkersovereenkomsten. De functionaris gegevensbescherming wordt
ingevuld vanuit Veilig Thuis.
Eventuele datalekken worden gemeld bij de autoriteit door de functionaris gegevensbescherming van
de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de betreffende gegevens. Voor het
meldpunt is dit de functionaris gegevensbescherming van Veilig Thuis. Voor de uitvoering van de
crisisinterventies is dit functionaris gegevensbescherming van de organisatie die de crisisinterventies
uitvoert. In de samenwerkingsovereenkomst (artikel 7) zijn de eisen en afspraken met betrekking tot
de eisen voor de gegevensverwerking uitgewerkt.
Voor het meldpunt is een concept privacyreglement uitgewerkt door de werkgroep juridische zaken.
Het privacyreglement geeft inzicht in de wijze waarop er bij het meldpunt wordt omgegaan met
persoonsgegevens van cliënten. Het privacyreglement wordt door de stuurgroep van de crisiszorg (na
1 juni 2019) vastgesteld. Het concept privacyreglement voor het meldpunt is als bijlage bij dit
realisatieplan gevoegd.

7.6 Klachten
Bij klachten die betrekking hebben op het meldpunt is de coördinator het eerste aanspreekpunt voor
cliënten en organisaties. Cliënten en organisaties worden geïnformeerd waar ze terecht kunnen bij
klachten en hoe ze de coördinator kunnen bereiken. De coördinator neemt in eerste instantie de klacht
in behandeling en past hoor en wederhoor toe. Blijft de klacht bestaan, dan kan de cliënt gebruik
maken van de formele klachtenprocedure van de partij waar deze medewerker in dienst is. De
coördinator informeert de partij hierover. In de realisatiefase wordt uitgewerkt voor bij wat voor soort
klachten er gebruik wordt gemaakt van de klachtenprocedure van een van de partijen.
Wanneer de klacht betrekking heeft op meerdere medewerkers, in dienst van verschillende partijen,
wordt in goed overleg, ook met klager, gekeken welke procedure het meest gepast is. Indien de klacht
betrekking heeft op de coördinator, dan zal Veilig Thuis als werkgever van de coördinator, deze klacht
behandelen conform hun eigen klachtenprocedure.
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In de realisatiefase wordt uitgewerkt bij wat voor soort klachten omtrent het meldpunt er aanspraak
wordt gedaan op de klachtenprocedure van Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft geen eigen
klachtencommissie, maar maakt gebruik van een externe klachtencommissie. Voor het inzetten van
deze externe klachtencommissie zitten kosten verbonden. Klachten die betrekking hebben op de
uitvoering crisisinterventie worden behandeld door de verantwoordelijke uitvoerende partij(en). Zij
volgen hierbij hun eigen klachtenprocedure.
In de samenwerkingsovereenkomst (artikel 8) is de procedure voor klachten uitgewerkt.

7.7 Medewerkers
In het meldpunt is er van verschillende beleidsterreinen expertise nodig. Deze expertise kan niet (op
korte termijn) worden gebundeld binnen één persoon. Om de expertise van de betrokken
medewerkers te kunnen behouden en ontwikkelen is het belangrijk dat zij verbonden blijven aan hun
eigen organisatie. Het advies is daarom om medewerkers te werk te stellen bij het meldpunt. Dit
betekent dat de medewerker in dienst blijft bij de moederorganisatie. Hun arbeidsovereenkomst wordt
niet gewijzigd, ook al zullen zij werkzaamheden gaan verrichten binnen het meldpunt crisiszorg.
De consequenties tewerkstelling zijn:
-

De medewerkers blijven in dienst bij de moederorganisatie met aanspraak op huidige
arbeidsvoorwaarden;

-

medewerkers gaan bestaande taken uitvoeren vanuit meldpunt;

-

er wordt aanvullende scholing, training en begeleiding verzorgd.

Voor de werkzaamheden in het meldpunt is een beschrijving/competentieprofiel opgesteld. De
beschrijving/competentieprofiel is in het bijlagedocument opgenomen.
Voor de tewerkstelling is een zogenaamde ‘tewerkstellingsovereenkomst’ uitgewerkt door de
werkgroep juridische zaken. Deze overeenkomst tussen de werkgever en de medewerker regelt onder
welke voorwaarden de medewerker de werkzaamheden voor het meldpunt gaat uitvoeren. Hierbij zijn
ook de verplichtingen voor de werkgever geregeld. De tewerkstellingsovereenkomst is in het
bijlagedocument opgenomen. De tewerkstellingsovereenkomst is ter beoordeling voorgelegd aan een
arbeidsjurist. De opmerkingen en reacties van de arbeidsjurist worden verwerkt. Daarna wordt de
tewerkstellingsovereenkomst ter vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep.

7.8 Mededinging
Indien zorgaanbieders voornemens zijn te gaan samenwerken, in welke vorm dan ook, is het van
belang de regels van het mededingingsrecht niet uit het oog te verliezen. Samenwerking door
ondernemingen wordt namelijk begrensd door de regels van het mededingingsrecht.
Het is van belang om bij samenwerkingsafspraken of informatie-uitwisseling altijd het kartelverbod in
acht te nemen. Wanneer zorgaanbieders voornemens zijn tot een fusie, overname, oprichting van een
joint venture, of samenwerking, moet hier in veel gevallen eerst toestemming voor worden verkregen
van de NZa en de ACM. De beoogde samenwerking tussen zorgaanbieders moet aan de NZa worden
gemeld indien deze als concentratie kwalificeert en bij deze samenwerking ten minste één
zorgaanbieder is betrokken die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen.
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De criteria en de jurisprudentie bieden onvoldoende uitsluiting om te veronderstellen dat een melding
van de samenwerking voor de crisiszorg in West-Brabant bij in ieder geval de NZa niet nodig is. Dit
omdat de betrokken GGZ organisaties met meer dan 50 personen zorg verlenen waarop de WTZi van
toepassing is. In de realisatiefase wordt overleg gevoerd met de NZa om te toetsen of een melding
nodig is. Aan de hand van het gesprek wordt bepaald of er een melding wordt gedaan bij de NZa en
indien van toepassing bij de ACM.
In het bijlagedocument is een nadere toelichting opgenomen.
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8. Communicatie
Bij de start van de voorbereiding is een startconferentie georganiseerd. Bij deze conferentie waren
ongeveer 100 professionals van verschillende organisaties aanwezig. Na de startconferentie is er
tijdens de voorbereidingsfase met verschillende organisaties overleg geweest en zijn zij op de hoogte
gehouden van de voortgang van de voorbereidingen. Omdat er nog veel onderwerpen uitgewerkt
moeten worden en besluiten moeten worden genomen, is er tijdens de voorbereidingsfase geen
aanvullende communicatie geweest met burgers en professionals. Tijdens de realisatiefase wordt de
communicatie verder uitgewerkt en een communicatieplan opgesteld. Hierbij wordt er van uitgegaan
dat de crisiszorg en het meldpunt vanaf 1 juni 2019 bereikbaar is voor professionals. Zoals eerder in dit
realisatieplan is aangegeven wordt door de stuurgroep crisiszorg na een evaluatie een besluit
genomen over het openstellen van het meldpunt voor burgers.
Dit maakt dat de communicatie gefaseerd zal verlopen. In de eerste fase richt de communicatie zicht
vooral op professionals. Professionals hebben te maken met veel zorgingangen en krijgen veel
informatie van verschillende partijen. Om alle informatie zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te
stroomlijnen, maken we gebruik van de bestaande communicatiekanalen en overleggen/
bijeenkomsten. We faciliteren de professionele partners met basismaterialen, die zij zelf binnen hun
organisatie kunnen verspreiden.
Voor het opzetten en inrichten van de communicatie is voor een eerste keer een subwerkgroep
bijeengekomen. In deze subwerkgroep nemen verschillende leden van de werkgroepen
crisisinterventies, meldpunt, de projectgroep en communicatieadviseurs vanuit de organisaties en
gemeenten deel. Met deze subwerkgroep is een eerste brainstorm gehouden waar een eerste opzet
van een communicatieplan is gemaakt. Dit plan is toegevoegd in het bijlagendocument. Dit plan is een
eerste opzet. De benodigde fasering is nog niet aangebracht. Nadat de keuze met betrekking tot het
meldpunt eerst open te stellen voor professionals en na een evaluatie mogelijk ook voor burgers is
vastgesteld, kan er verder concrete invulling worden gegeven aan het communicatieplan. Daarin is het
ook belangrijk dat is aangegeven welke boodschap te communiceren. Met name ook hoe om te gaan
met de ontwikkelingen en eventuele integratie van het meldpunt Zorg en Overlast en andere
aanmeldpunten (onderzoek van GGD West-Brabant).
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9.

Planning

De uit te voeren activiteiten in de realisatiefase zijn per onderwerp in hoofdstuk 10 opgenomen.
Daarnaast is een activiteitenplanning opgesteld die is opgenomen in het bijlagendocument. De
realisatiefase loopt van maart tot juni 2019.

9.1 Subsidie ZonMw
Op 18 september 2018 was een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw voor het realiseren van een
effectieve 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbare meldfunctie voor acute en niet-acute
meldingen zorg/hulpbehoefte regio West-Brabant. Op 2 november had ZonMw besloten om de
subsidie niet te verlenen. Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep op 20 december is gesproken over
het indienen van een nieuwe subsidieaanvraag.
Door de 16 gemeenten in West-Brabant is op 5 december jl. de nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij
ZonMw. Op 31 januari heeft ZonMw besloten om de subsidie toe te kennen aan de gemeenten.
Toelichting subsidie
In West-Brabant komen acute en niet-acute zorgmeldingen op diverse plaatsen binnen. Voor burgers
én professionals is het lastig om de juiste weg te vinden; meldingen komen geregeld op de verkeerde
plek terecht. De gemeenten in de regio zijn gestart met de herinrichting van de crisiszorg, waar één
crisismeldpunt onderdeel van is. We willen het te realiseren (crisis)meldpunt nu verbreden naar een
geïntegreerd meldpunt voor acute én niet acute zorgmeldingen. Na realisatie worden zorgmeldingen
van de politie die niet acuut zijn doorgeleid naar het meldpunt en ook de meldingen verward gedrag
die binnen gaan komen bij het landelijke telefoonnummer. Tevens kan het meldpunt zorgen voor 24
uur per dag, zeven dagen per week bereikbaarheid van lokale zorgmeldpunten én organisaties die
alleen overdag bereikbaar zijn, door de bereikbaarheid buiten kantoortijden over te nemen.
Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep op 4 februari is besloten om de projectorganisatie aan te
passen. Voor de realisatiefase ziet de projectorganisatie er als volgt uit:
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Klankbordgroep, in te zetten per 1 februari 2019
Met de verbreding van het project crisiszorg naar dit project ‘realisatie geïntegreerd meldpunt voor
acute en niet acute zorgen’ wordt een klankbordgroep ingesteld. De reeds bestaande regionale
projectgroep aanpak personen verward gedrag waaraan ook een ervaringsdeskundige deelneemt, zal
fungeren als klankbordgroep. Het doel van de klankbordgroep is het meelezen van voorstellen en
adviseren van de projectgroep op aangewezen momenten.
De regionale projectgroep bestaat uit: de gemeenten Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal en Zundert,
politie (districten Baronie en Markiezaten), GGD West-Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant, GGZ
Breburg, Groep, Zorg- en Veiligheidshuis Baronie, Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten, het IMW,
Surplus Welzijn, de RAV /meldkamer en Fameus (ervaringsdeskundigen).
Samenstelling stuurgroep
Gelet op de betrokkenheid van de GGD wordt de stuurgroep uitgebreid met een vertegenwoordiger
van de GGD (de GGD neemt al deel aan de projectgroep).
De eerste stap is het uitvoeren van een onderzoek door de GGD. Hierbij wordt in beeld gebracht welke
doelgroepen en aanmeldpunten passen binnen de visie van de crisiszorg. Het onderzoek wordt in april
afgerond. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek wordt een voorstel gemaakt voor de
stuurgroep.

9.2 Risico’s planning
Door de stuurgroep is aangegeven dat bij het realisatieplan moet worden bepaald of het realistisch is
om de crisiszorg op 1 juni 2019 operationeel te hebben. Uit de planning blijkt dat 1 juni haalbaar is. De
onderstaande aandachtspunten kunnen mogelijk tot vertraging leiden:
-

Besluitvorming bij gemeenten en betrokken organisaties;

-

rondkrijgen van de dekking van de kosten. Hiervoor loopt nog een traject met individuele
organisaties en gemeenten;

-

start van de coördinator (afhankelijk van snelheid van werving en selectie en het aangaan van de
financiële verplichting vanuit de gemeenten);

-

invulling van formatie en beschikbaar stellen van medewerkers voor de bemensing van het
meldpunt.

Om de aandachtspunten zo goed mogelijk te beheersen wordt direct na de bijeenkomst gestart met
de voorbereiding en de uitvoering van het besluitvormingstraject en de concretisering van de
bemensing van het meldpunt. Dit betekent dat de besluitvorming wordt opgestart nog voordat alle uit
te werken activiteiten al geheel duidelijk zijn of zijn vastgesteld door de stuurgroep.
Tijdens de bijeenkomsten van de stuurgroep in de realisatiefase als vast agendapunt bespreken of 1
juni haalbaar blijft.
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10. Activiteiten realisatiefase
10.1 Planning activiteiten realisatiefase
In dit hoofdstuk zijn per hoofdstuk uit dit realisatieplan de activiteiten opgenomen die moeten worden
uitgevoerd in de periode van maart tot juni. In het bijlagendocument is dit verder uitgewerkt in een
activiteitenplanning.

10.2 Proces crisiszorg in de nieuwe situatie (hoofdstuk 3)
Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Inrichten afspraken over contact,

Werkgroep

overdracht tussen meldpunt en

crisisinterventies

over overdracht en

crisisdiensten.

samen met

contact tussen

werkgroep

meldpunt en huidige

meldpunt

crisisdiensten.

Handboek voor medewerkers MP met

Werkgroep

daarin:

crisisinterventies

-

Mei 2019

Mei 2019

Sluitende afspraken

Een handboek met
alle benodigde

Werkinstructies systeem,

informatie voor de

telefoon

medewerkers van het

Overzicht telefoonnummers

MP.

crisisdiensten IMW, GGZ, VT,
SEZ, CJG’s.
-

Overzicht
telefoonnummers/contactgegev
ens igv doorverwijzing
zorgaanbieders in niet acute
crisissituaties.

Een uitwerking het proces van

Werkgroep

terugkoppeling van crisisdienst naar

crisisinterventies

Mei 2019

Een formulier voor
terugkoppeling

meldpunt na uitvoeren van een

crisisdienst naar

interventie.

meldpunt.
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10.3 Structuur, bestuur en aansturing crisiszorg (hoofdstuk 4)
Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Voorbereiden en uitvoeren

Werkgroep

Niet voor 1 juni

Gemeenschappelijke

besluitvormingstraject

Juridisch zaken

2019

Regeling voor Veilig Thuis en

aanpassen GR

samen met

Meldpunt Crisiszorg West-

gemeenten

Brabant’

Voorbereiden en vaststellen

Werkgroep

mandaatregeling gemeenten

Juridisch zaken

gemeenten aan gemeente

samen met

Breda om op te treden als

gemeenten

centrumgemeente

Samenwerkingsovereenkomst

Werkgroep

vaststellen

Juridisch zaken

Voor 1 mei 2019

Voor 1 mei 2019

Mandaatregeling van 15

Vastgestelde
samenwerkingsovereenkomst

en stuurgroep
Samenwerking aangaan door

Stuurgroep en

ondertekening overeenkomst

betrokken

Voor 1 juni 2019

Samenwerking met
getekende overeenkomst

partijen
Werven coördinator:

Stuurgroep en

Procedure en planning

kwartiermaker

Voor 1 juni 2019

Geschikte kandidaat
geselecteerd

uitwerken. Uitzetten vacature
Selectie organiseren en
uitvoeren
Aanstellen coördinator

Veilig Thuis

Voor 1 juni 2019

Aangestelde coördinator

Inrichten stuurgroep

Stuurgroep en

Voor 1 juni 2019

Stuurgroep operationeel per

kwartiermaker
Organiseren eerste

Kwartiermaker

1 juni 2019
Voor 1 juni 2019

activiteiten (overleggen) voor

Concrete invulling start
samenwerking

opstarten samenwerking
Bespreken deelname Farent,

Kwartiermaker

MEE West-Brabant, Surplus

Voor 1 april

Duidelijkheid deelname +

2019

consequenties. Voorstel

Welzijn, Trema Welzijn en de

stuurgroep

Wijzijn Traverse Groep aan
Crisiszorg
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Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Werven medewerkers

Bestuurders Veilig

intern in de

Thuis, IMW, SEZ.

Voor 1 mei 2019

Aangestelde medewerkers
per organisatie (aantal fte

organisaties om

conform formatiemodel).

meldpunt te
bemensen:
Procedure en planning
uitwerken. Uitzetten
vacature intern.
Selectie organiseren
en uitvoeren
Afspraken maken over

Kwartiermaker

Voor 1 mei 2019

deelname aan

Duidelijkheid over deelname
aan crisiszorg

crisiszorg met Farent,
MEE West-Brabant,
Surplus Welzijn, Trema
Welzijn en de Wijzijn
Traverse Groep
Afspraken maken met

Bestuurlijk

JBB/SEZ over

overleg

11 maart 2019

Duidelijkheid over deelname
aan meldpunt

deelname aan
meldpunt
Organiseren

Coördinator

Voor juni 2019

Medewerkers van het

kennismakingsmoment

scholing (zie

meldpunt en medewerkers

met tussen

paragraaf 5.2.2)

van de huidige crisisdiensten

medewerkers

weten, waar kan, wie wie is.

meldpunt en

Dit vergemakkelijkt straks het

medewerkers huidige

contact en de samenwerking.

crisisdiensten.
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10.4 Organisatie Meldpunt (hoofdstuk 5)
Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Uitwerken

IMW, Veilig Thuis,

scholingsmateriaal

SEZ, GGZ,

over scholingsmateriaal om

adhv scholingsplan

gemeente Breda,

medewerkers te scholen in

Politie

de gevraagde onderwerpen.

Inventariseren binnen

Werkgroep

de organisaties wie als

Meldpunt

Voor mei 2019

Voor mei 2019

Elke organisatie beschikt

Lijst met contactpersonen
voor het uitvoeren van de

contactpersoon voor

scholing.

de scholing fungeert.
Voor afstemming,
inplannen
scholingsmomenten
etc.
Aanwijzen van een

Projectgroep

Voor mei 2019

coördinator voor de

Een aangewezen coördinator
scholing.

scholing:
Is de contactpersoon
voor de medewerkers
en voor de
organisaties.
Plant de
scholingsdagen in etc.
Inplannen

Coördinator

scholingsdagen (tijden,

scholing

In mei 2019

Ingeplande
scholingsmomenten waarvan

locaties etc.) en

alle medewerkers en

uitvoeren scholing.

organisaties van op de
hoogte zijn.

Verzamelen,

Veilig Thuis

Voor mei 2019

ontwikkelen algemeen

Algemene inwerkprocedure
‘werken bij Veilig Thuis’.

relevant
inwerkmateriaal (arbo,
ergonomie, veiligheid,
gebouw etc) voor de
medewerkers van het
meldpunt.
Bezetting huidige

Kwartiermaker +

bereikbaarheidsdienst

Veilig Thuis

Voor 1 juni 2019

afgestemd met

VT afstemmen met

bereikbaarheidsdienst VT.

bezetting meldpunt.
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Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Inventariseren wat

Veilig Thuis

Half april 2019

Een lijst met te bestellen

moet worden

materiaal/meubilair.

aangeschaft als het

Overzicht van de investering

gaat om inrichting van

voor aanschaf.

de werkplekken.
Opstellen begroting
betreft inrichten
werkplekken, aanschaf
meubilair etc.
Eventueel

Veilig Thuis

Voor 1 mei 2019

Aanwezig meubilair.

Veilig Thuis

Voor 1 mei 2019

Een aangewezen ruimte waar

bestellen/aanschaffen
van meubilair etc.
Bepalen in welke
ruimte bij Veilig Thuis

de werkplekken kunnen

het meldpunt wordt

worden ingericht.

gepositioneerd.
Inrichten werkplekken:

Veilig Thuis

Voor 1 juni 2019

Ingerichte werkplekken.

Projectgroep

Voor 1 april 2019

Een telefoonnummer voor

Neerzetten bureaus
Aansluiten computers
Aansluiten telefoons
Aansluiten headsets
Evt. maatregelen
ruimte akoestiek.
Keuze maken mbt met
welk nummer het

het meldpunt

meldpunt te bereiken
is.
Bepalen welk

Projectgroep

Voor 1 april 2019

mailadres wordt

Een emailadres voor het
meldpunt.

ingericht voor het
meldpunt.
Inventarisatie hoeveel

Veilig Thuis

Voor 1 mei 2019

Telefoons die gebruikt

telefoons nodig zijn +

kunnen worden door de

Aanschaffen telefoons

medewerkers van het
meldpunt.

Keuze maken voor

Stuurgroep (obv

abonnementen.

voorstel gemaakt

Voor 1 april 2019

door werkgroep
Meldpunt +
Facilitaire dienst
VT).
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Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Maken begroting

Veilig Thuis samen

investering

met werkgroep

telefooncentrale

Meldpunt.

Inrichten

Veilig Thuis

Voor 1 april 2019

Begroting investering
telefooncentrale.

Voor half mei 2019

telefooncentrale incl.

Een ingerichte
telefooncentrale.

doorschakelingen,
afstemming lijnen
bereikbaarheidsdienst
VT met lijnen
meldpunt
Maken van een

Werkgroep

werkinstructie gebruik

meldpunt

Voor half mei 2019

Werkinstructie gebruik
telefonie.

van telefoons (bij
Veilig Thuis en vanuit
huis).
Maken van een rooster

Werkgroep

voor bereikbaarheid

meldpunt

Voor 1 juni 2019

Een ingeregeld rooster

Voor 1 juni 2019

Rooster incl. ingeregelde

meldpunt overdag.
Maken van een rooster

Werkgroep

voor achterwacht, of in

meldpunt

achterwacht

afstemming met
bereikbaarheid VT
Een generieke

Werkgroep

vragenlijst die

crisisinterventies

Voor 1 mei 2019

Een vragenlijst die door de
medewerkers gebruikt wordt

medewerkers

om een inschatting te maken

gebruiken om de

of een situatie acuut of niet

problematiek/situatie

acuut is.

te kunnen duiden en
te bepalen welke
expert kan worden
geconsulteerd voor
gezamenlijke
beoordeling of welke
(crisis)dienst ingezet.
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Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Uitwerken van een

Werkgroep

overzichtelijk schema,

crisisinterventies

Voor 1 mei 2019

Een overzicht dat de
medewerkers ondersteund om

een visuele

te bepalen in welke situatie

uitwerking, waarin is

welke crisisdienst kan worden

aangegeven in welke

geconsulteerd of ingezet.

situatie, welke
crisisdienst moet
worden geconsulteerd
of ingezet. Er is een
onderscheid gemaakt
tussen doelgroepen
en tussen buiten en
binnen kantoortijden.
Inventariseren of

Regas, Veilig Thuis

April 2019

Een automatisch ingerichte

vragenlijst in

samen met

registratiesysteem kan

werkgroep

worden ingericht.

crisisinterventies

Opstellen begroting

Veilig Thuis samen

investering bouw

met werkgroep

investering registratiemodule

module voor meldpunt

Meldpunt

voor het meldpunt

Akkoord op begroting

Stuurgroep

Voor 1 april 2019

Contact Regas voor

Veilig Thuis samen

Voor 1 april 2019

Planning

bouw module

met werkgroep
Voor 1 mei 2019

Opgeleverde

vragenlijst.

Voor 1 april 2019

Begroting eenmalige

Meldpunt
Ontwikkelen en

Regas

bouwen

registratiemodule

registratiemodule (incl.
testen) obv eisenlijst.
Aanmaken accounts

Veilig Thuis

Voor half juni 2019

voor medewerkers.

Medewerkers kunnen
inloggen in het systeem

Medewerkers leren

Werkgroep

In mei 2019

Medewerkers weten hoe ze

werken in de module

meldpunt

met het systeem kunnen

(onderdeel van

werken.

scholingsplan)
Maken van een

Regas

Voor 1 juni 2019

Een werkinstructie die wordt

werkinstructie mbt

opgenomen in het

werking van het

handboek.

systeem.
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Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Uitwerken van

Regas, Veilig

verschillende rapportage

Thuis samen met

mogelijkheden

werkgroep

Voor half april 2019

Rapportage formats

Voor 1 mei 2019

Rapportages kunnen uit

Meldpunt
Ontwikkelen rapportages

Regas, Veilig

om management

Thuis samen met

het systeem worden

informatie te generen.

werkgroep

gegeneerd.

Meldpunt
Coördinator scholen in

Regas,

hoe de

Coördinator

Voor 1 juni 2019

Coördinator kan
rapportages uit Regas

managementrapportages

meldpunt

genereren.

te maken en
interpreteren

10.5 Financieel kader (hoofdstuk 6)
Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Uitwerken acties en

Kwartiermaker

1 juni 2019

tijdpad om te komen

Activiteitenplanning vanaf 1
juni 2019 tot moment van

tot maximale variant

maximale variant

Afspraken uitwerken

Werkgroep

en maken

meldpunt

1 mei 2019

Opleidings-/inwerkplan voor
medewerkers het meldpunt

kennisoverdracht voor

op basis van sluitende

psychiatrische

afspraken met GGZ Breburg

problemen

en GGz Westelijk NoordBrabant

Subsidie aanvraag

Werkgroep

uitwerken voor het

financiën

1 mei 2019

Subsidie aanvraag die
ingediend kan worden bij

meldpunt

gemeente Breda

Definitief maken van

Werkgroep

de subsidie-

financiën

1 mei 2019

Subsidiebeschikking die door
de gemeente Breda kan

beschikking

worden afgegeven.

Verder uitwerken

Kwartiermaker

dekking kosten

iom gemeenten

1 april 2019

meldpunt + voorstel

meldpunt
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Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Na besluitvorming is

Werkgroep

stuurgroep obv

financiën

1 mei 2019

Eventueel aangepast
formatie-en kostenmodel en

resultaten onderzoek

begroting (inclusief dekking)

GGD eventueel
aanpassen formatie-en
kostenmodel en
begroting (inclusief
dekking)
Afspraken maken met

Gemeenten

de betrokken

samen met

organisaties over het

kwartiermaker

1 mei 2019

Benodigde budgetten zijn
beschikbaar voor 2019

beschikbaar hebben
van de budgetten voor
2019

10.6 Juridisch kader (hoofdstuk 7)
Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Afronden inventarisatie

Werkgroep

traject intentieverklaring bij

juridische zaken

1 maart 2019

Duidelijkheid over
besluitvormingstraject bij

organisaties

betrokken organisaties

Besluitvorming

Gineke Kuin en

1 maart 2019

Traject besluitvorming

intentieverklaring bij

Twan van den

intentieverklaring bij

gemeenten bestuurlijk

Hurk

gemeenten gestart

uitzetten
Afronden

Betrokken

besluitvormingstraject

organisaties en

intentieverklaring bij

namens

gemeenten en betrokken

gemeenten

organisaties

Gineke Kuin en

15 maart 2019

Intentieverklaring kan
getekend worden

Twan van den
Hurk
Tekenen intentieverklaring

Betrokken

1 april 2019

Intentie is geformaliseerd

organisaties en

door getekende

gemeenten

intentieverklaring

Samenwerkingsovereenkomst

Werkgroep

toetsen door betrokken

juridische zaken

15 maart 2019

Definitief concept
samenwerkingsovereenkomst

organisaties en gemeenten

die ter vaststelling aan
stuurgroep kan worden
voorgelegd
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Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Inventariseren

Werkgroep

15 maart 2019

Inzicht in traject en planning

besluitvormingstraject

Juridische

besluitvorming

samenwerkingsovereenkomst

Zaken

samenwerkingsovereenkomst

bij betrokken organisaties en
gemeenten
Vaststellen

Stuurgroep

1 april 2019

samenwerkingsovereenkomst

Vastgestelde
samenwerkingsovereenkomst

Opstarten besluitvorming

Betrokken

1 april 2019

Besluitvormingstraject gestart

samenwerkingsovereenkomst

organisaties en

voor

bij betrokken partijen en

namens

samenwerkingsovereenkomst

gemeenten

gemeenten
Gineke Kuin en
Twan van den
Hurk

Afronden besluitvorming

Betrokken

samenwerkingsovereenkomst

organisaties en

bij betrokken partijen en

namens

gemeenten

gemeenten

15 mei 2019

Samenwerkingsovereenkomst
kan getekend worden

Gineke Kuin en
Twan van den
Hurk
Tekenen

Betrokken

samenwerkingsovereenkomst

organisaties en

1 juni 2019

Geformaliseerde
samenwerking

gemeenten
Nadere afspraken CVG en CZ

Kwartiermaker

maken maximale variant

GGZ

realiseren van maximale

organisaties

variant

Inventariseren aanpassingen

Werkgroep

polisvoorwaarden

juridische zaken

verzekeringen

en betrokken

1 juni 2019

1 mei 2019

Sluitende afspraken over

Dekking aansprakelijkheid is
geregeld

organisaties
Verwerkingsovereenkomst

Werkgroep

1 mei 2019

Aangepaste

Veilig Thuis met leverancier

juridische zaken

verwerkingsovereenkomst

aanpassen

en Veilig Thuis

waarin ook meldpunt is
opgenomen

Afspraken maken met Veilig

Werkgroep

Thuis over FG

juridische zaken
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Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Privacyreglement definitief

Laatste

maken

aanvullingen

1 mei 2019

Definitief concept
privacyreglement

verwerken door
werkgroep
Juridisch zaken.
Vaststellen door

Na 1juni 2019

Vastgesteld privacyreglement

1 april 2019

Definitief concept

stuurgroep
Concept

Werkgroep

tewerkstellingsovereenkomst

Juridisch zaken

tewerkstellingsovereenkomst

definitief maken en ter
vaststelling voorleggen aan

Kwartiermaker

stuurgroep

en stuurgroep

Toetsen mededingen NZa en

Kwartiermaker

1 mei 2019

Vastgestelde
tewerkstellingsovereenkomst

1 mei 2019

Uitsluitsel of er melding moet

ACM

worden gedaan

10.7 Communicatie (hoofdstuk 8)
Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Duidelijkheid over de te

Stuurgroep

communiceren

Voor 1 april

Communicatie-

2019

boodschap voor fase

boodschap. Alleen aan

1

professionals, burgers?
met integratie
meldpunt zorg en
overlast etc.
Communicatieplan

Subwerkgroep communicatie

uitwerken fase 1

Maart- april
2019

Uitvoering geven aan

Subwerkgroep communicatie

Mei-juni

Professionals zijn op

communicatie plan:

samen met

2019

de hoogte van wat

aanpassen en uitvoeren

communicatieadviseurs/afdelingen

het meldpunt,

communicatiemiddelen.

van de gemeenten en

wanneer het

organisaties.

meldpunt gebeld kan
worden etc.

Uitwerken

Subwerkgroep communicatie

Mei 2019

Communicatieplan

vervolgstappen

en planning voor

communicatie fase 2

uitvoeren

(informeren burgers)

communicatie fase 2.
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10.8 Planning (hoofdstuk 9)
Actie

Wie

Wanneer

Resultaat

gerealiseerd
Aanpassen

Kwartiermaker

projectstructuur nav

Voor 1 april

Aangepaste

2019

projectstructuur

besluit stuurgroep 4

doorgevoerd

februari
Onderzoek GGD

GGD West-Brabant

april

Voorstel aan stuurgroep

Stuurgroep

1 mei

Besluit stuurgroep

afronden
Besluitvorming
voorstel GGD
Uitwerken

uitbereiding crisiszorg
Kwartiermaker

5 mei

voorbereiding

Aangepaste
realisatiefase

realisatiefase nav
besluit stuurgroep,
onderzoek GGD
Voorbereiding en

Kwartiermaker, gemeenten en

uitvoering

betrokken organisaties

Vanaf maart

Besluitvormingsproces
uitvoeren voor 1 juni

besluitvorming bij
gemeenten en
betrokken organisaties
opstarten
Voorbereiding en

Kwartiermaker en betrokken

uitwerken bemensing

organisaties

Meldpunt bezetting per
1 juni

meldpunt met
betrokken organisaties
opstarten
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