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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de structurele inzet van de praktijkondersteuner 
jeugd in Dinkelland.  
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. Om de praktijkondersteuner jeugd geestelijke gezondheidszorg (hierna: POH Jeugd) in Dinkelland voor 
kinderen, jeugdigen van 0 tot 23 jaar en ouders structureel in te zetten. 
2. De POH Jeugd te positioneren in huisartsenpraktijken in Dinkelland en Schakel. 
3. Het werkgeverschap van de POH Jeugd onder te brengen bij Mediant. 
 
Toelichting 
De POH Jeugd biedt een kortdurende interventie bestaande uit ongeveer 5 gesprekken bij problemen op het 
gebied van opvoeden, opgroeien en ontwikkelen. Als de POH Jeugd inschat dat er onderzoek (diagnostiek) 
of een langdurige behandeltraject nodig is, verwijst hij of zij door naar de Jeugd-GGZ of het voorliggend veld. 
Maatschappelijk werk, diëtiste en fysiotherapie zijn voorbeelden van voorliggende voorzieningen. 
In de factsheet (zie bijlage) kunt u hier meer over lezen. 
 

 De POH Jeugd wordt structureel ingezet voor kinderen, jeugdigen van 0 tot 23 jaar en ouders. 

De huisarts ziet de POH Jeugd als een aanvulling van de kennis en expertise op het gebied van jeugdigen. 
Daarnaast heeft de POH Jeugd specifieke kennis over de sociale kaart en kan gerichter adviseren bij een 
eventuele doorverwijzing. Kinderen, jongeren en ouders kunnen snel terecht bij de POH Jeugd voor 
ondersteuning. Er zijn geen wachtlijsten. Het tevredenheidsonderzoek onder de patiënten die zijn gezien 
door de POH Jeugd laat zien dat zij deze hulp zeer goed waarderen met een gemiddelde cijfer van 7.7. 
 
De gemeente heeft inzicht in en grip op de verwijsstroom van patiënten die gezien worden door de POH 
Jeugd. Er is een verschuiving van maatwerkvoorzieningen (met indicatie) naar algemene voorzieningen 
(zonder indicatie) teweeg gebracht. Dit leidt voor de gemeente tot een afname van kosten. Er is een afname 
in verwijzingen naar geïndiceerde GGZ trajecten zichtbaar, dan wel een afname in zwaarte van de zorg. Dit 
werkt de-stigmatiserend voor kinderen, jongeren en ouders. Verder heeft de gemeente tekorten op 
jeugdzorg. Met de inzet van de POH Jeugd proberen we te voorkomen dat deze tekorten verder oplopen. 
Het financiële effect dat de POH Jeugd teweegbrengt is naar schatting €170.000. Dit bedrag zou de 
gemeente dus mogelijk minder aan jeugdzorgkosten hebben door de inzet van de POH Jeugd. 
 
Uit evaluaties met de huisartsen en GGD Twente blijkt dat er draagvlak bestaat voor structurele inzet van de 
POH Jeugd.  
 

 



 De POH Jeugd is gepositioneerd in huisartsenpraktijken in Dinkelland en Schakel. 

De POH Jeugd kan vanuit de huisartsenpraktijk werken en valt dan onder de verantwoordelijkheid van de 
huisarts. De huisarts is voor ouders en jeugdigen de logische en vertrouwde route naar de Jeugd-GGZ. Dit is 
zeer laagdrempelig. De POH Jeugd is zeer benaderbaar voor rechtstreekse afstemming en overleg met de 
huisarts in de eigen praktijk. De voorkeur van de gemeente is, in lijn met de opbrengsten van de pilot en de 
bewezen meerwaarde, dat de POH Jeugd GGZ werkt vanuit de huisartsenpraktijken. 
 
Echter, dit geniet niet de voorkeur van alle huisartsen in Dinkelland. Zij verschillen van mening met de 
gemeente over de wijze waarop de verantwoordelijkheid van de huisarts (financieel) wordt gewaardeerd. De 
wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan de inzet van de POH jeugd is gebenchmarkt, zowel qua 
verantwoordelijkheid als vergoeding en ligt in lijn met afspraken in andere gemeenten in de regio. De 
huisartsen hebben de keuze of zij de POH jeugd onder de voorgestelde (financiële) voorwaarden willen laten 
werken in hun praktijk of dat zij verwijzen naar de POH jeugd werkzaam binnen Schakel. 
 
De POH Jeugd werkt vanuit Schakel als dit niet mogelijk is in de huisartsenpraktijk. De consequentie is dat 
verwijzing van en naar de POH Jeugd via de jeugdconsulenten plaats vindt, en niet rechtstreeks via de 
huisartsen. Daarmee draagt de gemeente de volledige verantwoordelijkheid voor de POH jeugd en maken 
we afspraken over de terugkoppeling aan de huisarts. 
Hiermee is er maatwerk per huisartsenpraktijk en kunnen alle jeugdigen en ouders in Dinkelland rekenen op 
dezelfde hulp door de POH Jeugd. 
 

 Het werkgeverschap van de POH Jeugd wordt ondergebracht bij Mediant. 

De GGD Twente (waar de POH Jeugd onder was gebracht tijdens de pilot) stopt in de regio Twente met de 
POH Jeugd. Reden hiervoor is dat de POH Jeugd toch te ver van het oorspronkelijke takenpakket en 
medische werkzaamheden van de GGD afligt. Na de aflopende pilots zou de GGD Twente en 
bedrijfstechnisch risico lopen door de POH Jeugd in vaste dienst te moeten nemen. 
Verschillende werkgevers zijn onderzocht en getoetst. Hieruit is naar voren gekomen dat Stichting POH GGZ 
Twente, onderdeel van Mediant, de aangewezen partner is om zorg te dragen voor de onafhankelijke positie 
en voorwaardenscheppend om de POH Jeugd goed in Dinkelland weg te zetten. 
 
Mediant heeft voor andere Twentse gemeenten ook de POH Jeugd in dienst en werkzaam voor de stichting. 
Intervisie, vervangbaarheid en deskundigheidsbevordering is daarmee goed geborgd. Er ligt veel expertise 
op het gebied van POH Jeugd en specialistische GGZ-problematiek. Daarnaast willen zij een rol spelen in 
de integrale ketenaanpak en kunnen zorgdragen voor onafhankelijkheid. Dit is bij de beweging van 
maatwerk naar algemene voorzieningen belangrijk. 
 
Andere gemeenten, waaronder Twenterand en Oldenzaal hebben positieve ervaringen met Mediant, 
Stichting POH GGZ Twente. Sommige huisartsen kennen Stichting POH GGZ Twente van de POH GGZ 
voor volwassenen. Immers, zij treedt voor de POH GGZ voor volwassenen op als werkgever. 
 
Het deelnemen aan de verdeeltafel door de POH Jeugd binnen Schakel geeft geen belemmeringen rondom 
informatiedeling. De POH Jeugd had verder al een belangrijke positie in de samenwerking met het 
voorliggende veld. Dit zal verstevigd worden in samenwerking met Schakel per 1 maart a.s. 
 
Zowel de huisartsen Dinkelland als de POH Jeugd geven de voorkeur aan Mediant, Stichting POH GGZ 
Twente als werkgever. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
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de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


