
 

 

Vier vragen over de consortia  
In deze nieuwsbrief beantwoordt Cheryl Cordery, Beleidsadviseur Onderwijs en Jeugd bij de 
Gemeente Haarlem, vier vragen over de consortia. De meervoudige en complexe jeugdhulp 
(perceel 1) is vanaf 1 januari 2023 namelijk ondergebracht bij vier consortia. Ieder consortium 
bestaat uit een samenwerkingsverband van meerdere jeugdhulpaanbieders die met elkaar het 
gehele zorgaanbod kunnen leveren. Vanaf 1 januari verwijzen de verwijzers naar 1 van de 
gecontracteerde consortia. Maar wat betekent dit voor de kinderen, ouders en jouw school? 
Moet je als school iets anders doen, of niet? Deze vragen en nog meer worden beantwoord in dit 
interview. 

 

Waarom is er gekozen voor een nieuwe manier van samenwerken middels de consortia? Wat 
is er veranderd? 
In de nieuwe samenwerking is ervoor gekozen om samen te werken met vier consortia die ieder 
het totale jeugdhulp pakket kunnen aanbieden. Dit zorgt ervoor dat jeugdigen, ouders en 
verwijzers met één organisatie te maken hebben in plaats van met tientallen zorgaanbieders met 
elk hun eigen specialisatie. Dit voorkomt het spreekwoordelijke: ‘van het kastje naar de muur 
gestuurd worden’ en zorgprofessionals die eindeloos aan het zoeken zijn naar passende hulp 
voor het kind en zijn of haar ouders. 
 
Wat is het voordeel van het werken met de consortia en hoe snel merken we dit? 
Een van de voordelen is de kortere lijnen binnen de consortia omdat zij een 
samenwerkingsverband met elkaar zijn aangegaan. Daarnaast hebben de consortia nu de 
mogelijkheid om het volledige jeugdhulppakket aan te bieden. Zo houdt het gezin hetzelfde 
aanspreekpunt en hoeven zij niet naar een andere organisatie op zoek te gaan. Het jaar 2023 
wordt een overgangsjaar waarbij we overgaan van de oude naar de nieuwe werkwijze. Omdat 
niet alle ontwikkelopgaven gelijktijdig aangepakt kunnen worden gaan we de komende jaren 
stapsgewijs samenwerken aan de transformatie van het Jeugddomein.  
 
Wat betekent dit voor ouders, kinderen en onze school? 
Voor kinderen en ouders houdt dit met name in dat er meer continuïteit is in het bieden van 
zorg. Het is juist de bedoeling dat kinderen die complexe jeugdhulp nodig hebben, gaan merken 
dat zij de verschillende hulp vanuit 1 organisatie/consortium krijgen. 
Voor school verandert er niet veel, blijf vooral in contact met je CJG Coach en stem daar je 
hulpvraag mee af. De route naar een consortium verloopt via je CJG Coach, de GGD jeugdarts of 
de huisarts. Je hoeft als IB-er niet zelf de consortia te benaderen. 
 
Waarom is er gekozen om deze nieuwe manier van samenwerken voor 9 jaar te beleggen? 
Daar is voor gekozen omdat de opgaven waar wij gezamenlijk voor staan een groot commitment vraagt van alle organisaties, dus 
met andere woorden: deze stappen naar een nieuwe samenwerking vragen betrokkenheid, verantwoordelijkheid en inzet van de 
organisaties. Dit noemen wij strategisch partnerschap Het tijdspad van 9 jaar geeft de consortia, de gemeenten en onze andere 
partners uit het veld tijd om een duurzame werkrelatie met elkaar aan te gaan, waar slimmer en efficiënter werken één van de 
doelen is. 
 
Versterken kernteam Project 
Wil jij de samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp verbeteren en je kernteam op school versterken? Mail dan naar de Joyce 
van der Zwart, procesbegeleider kernteam@po-zk.nl.  

 

Nieuwsbrief 11 
Voortgang van het Versterken Kernteams Zuid-Kennemerland 

SWV PO-ZK MAART 2023 

 

 

 

 

 

mailto:kernteam@po-zk.nl

