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Verslag Platformvergadering F-ACT-jeugd 

van 9 september 2016 te Utrecht 
 

Van  : Karin Bonouvrie 
Aanwezig:   Jan van Schilt (voorzitter), Marco Bottelier, Mieke Verschure, 

Ank Koershuis, Elfi Rookhuizen (F-ACT Jeugd Amsterdam), Nellieke de  
Koning (De Bascule), Marc Verbaak (Pro Persona) en Pauline Ritsema,   

 
Afwezig:   Arien Storm, Gloria Wilbers (Mondriaan), Annabet Jongkind (fact jeugd  

  Twente) Tiny Onrust (VNN), Elleke Berkvens (De Jutters), en Saskia  
  Emmerik (Idris), Camilla Peters/Rachal Nadav (RvAgroep/Herlaarhof),  
  Annemiek Kuijer (Mondriaan) en Ineke Meijerink (GGZOostbrabant) 

Gast:      Levi van Dam ivm JIM 
 
Status:    vastgesteld dd 2 december 2016  
 
1. Opening en mededelingen 
Jan van Schilt heet alle aanwezigen van harte welkom en vertelt dat we om 15.00 uur 
gast Levi van Dam krijgen. Arien Storm is ziek en situatie rondom haar gezondheid en 
herstelproces wordt uitgelegd. Een beterschapskaart gaat rond om Arien een 
voorspoedig herstel en beterschap toe te wensen. Elleke Berkvens is verhinderd ivm de 
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ziekte van haar moeder en Ineke Meijerink heeft een spoedoproep mbt gezondheid 
vader gekregen waardoor zij niet aanwezig kan zijn.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 
3. Voorstelrondje 
Er volgt een kort voorstelrondje i.v.m. dat Marc Verbaak vandaag voor de 1e keer 
aanwezig is.  
Marc Verbaak vertelt dat hij klinisch psycholoog/psychoterapeut is. Sinds een jaar is 
Marc als Hoofd Zorgprogramma Jeugd bij Pro Persona werkzaam en qua inhoud 
hierdoor betrokken bij F-ACT (Jeugd). Tevens is hij Bijzonder Hoogleraar 
Gezondheidspsychologie en Hoofdopleider Gz-pschologen. 
Overige aanwezige platformleden stellen zich aan Marc voor.  
Nellieke de Koning voorheen werkzaam bij GGZ NHN als directeur en kinder- en 
jeugdpsychiate is per 1 september ‘16 bestuurder en kinder- en jeugdpsychiater bij De 
Bascule. Nellieke vertelt dat zij GGZ NHN zal informeren over deze Platformvergadering 
actie Nellieke en dat haar opvolger vanuit GGZ NHN aan de vergadering van  
2 december as. en de daarop volgende vergaderingen zal deelnemen. 
 
4. Naar aanleiding van verslag 17 juni 2016  
Tekstueel  
Het verslag wordt goedgekeurd na aanpassing op blz 1 en 2 (punt 3) dat Ineke Meijerink 
bij GGZ Oostbrabant te Den Bosch werkzaam is en op bladzijde 4 dat de correcte datum 
van de Masterclass (woe 14/6) 2017 is. Notuliste wordt bedankt. Hierna wordt het 
verslag op de site F-ACT Nederland geplaatst bij ‘F-ACT Platform – F-ACT Jeugd’. 
Naar aanleiding van 
Bladzijde 2 
Punt 4: Jan van Schilt neemt voor volgende bestuursvergadering contact op met VNG; 
Jan heeft contact opgenomen met VNG en legt een en ander uit. Geconcludeerd is dat 
e.e.a. momenteel niet aan de orde is, maar voor later.  
Punt 4: Nellieke en Pauline stellen brief op over huisvestingsproblemen voor 18-23 
jarigen en sturen deze aan platform zodat er oplossingen komen; momenteel kijkt het 
bestuur van F-ACT Nederland naar de brief en geeft input. Nellieke zal de brief alvast 
mailen aan het platform. Actie Nellieke De brief is zeer nuttig voor VWS en politieke 
partijen en voor gesprekken met de gemeente mbt het 18+ onderwerp.  
Punt 4 mbt business model: Karin zal Hans Kroon een mailbericht sturen of er reeds 
meer bekend is geworden nadat Hans contact heeft opgepakt met collega’s van Ti (Filip 
Smit en Joran Lokkerbol) en de genoemde F-ACT Jeugd vertegenwoordigers. Actie 
Karin/Hans Naschrift: Karin heeft 17/9 Hans mail bericht gestuurd om naar stand van 
zaken te vragen. 
4a Actielijst 
Is besproken zie hierboven en aangepast door Karin qua actualiteit. 
 
 
5. Stand van zaken F-ACT Jeugd onderzoek 
Marieke Broersen is niet aanwezig, vermoedelijk door een misverstand ivm het niet 
ontvangen van de vergaderstukken. Karin zal Marieke mailen of zij de stand van zaken 
op papier wil zetten zodat e.e.a. in de notulen kan worden verwerkt en tevens ook 
separaat aan de platformleden kan worden verstuurd zodat er vragen en/of opmerkingen 
kunnen worden doorgegeven. Actie Karin/Marieke Naschrift: Karin heeft onderstaande 
tekst van Marieke ontvangen en op 13/9 separaat aan het platform verstuurd.  
 
- 7 instellingen: Accare, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Oost Brabant, Kenter  
 Jeugdhulp, Lucertis, Mondriaan en Triversum 



 3 

-  in totaal 17 teams (3 van Idris weg, Lucertis van 6 naar 5 teams ivm samenvoeging  
 teams, 1 team van Accare valt uit). Mogelijk sluiten andere teams nog aan.  
*Trainen van teams 
- In september/oktober gaat Marieke bij de teams langs om uitleg te geven over het 
onderzoek, het belang hiervan voor de teams en procedure van inclusie.  
*Ethische commissie 
- Onderzoek is beoordeeld door een METC. Onderzoek valt in grijs gebied, valt niet  
 onder de WMO.  
- Het onderzoek valt wel onder de wet WGBO en WBP. 
- Jurist van GGZ OostBrabant heeft het onderzoeksprotocol, toestemmingsformulier en  
 informatiebrieven gecontroleerd. Datamanagementplan schrijft Marieke volgens de  
 richtlijnen van het Trimbos-instituut.  
- Trimbos Ethische Commissie voert momenteel een laatste check uit. 
*Planning audits voor certificering 
-  Alle audits voor de ongecertificeerde teams zijn ingepland. Deze audits zijn in de  
 zomer gestart en de laatste is in januari 2017.  
- De reeds gecertificeerde teams zullen binnenkort te horen krijgen dat ze op kunnen  
 voor hercertificering. In overleg met de teams wordt hier een schema van gemaakt.  
*Datasysteem 
- Het digitale datasysteem met daarin de online vragenlijsten wordt over twee weken op  
 ‘productief’ gezet. De eerste teams beginnen op 3 oktober met includeren.   
*Protocol paper 
- Marieke is bezig met schrijven van het protocol paper. 
*Bijeenkomst F-ACT Jeugdonderzoek 
- In december vindt weer een bijeenkomst plaats met de onderzoekscoördinatoren  
 van de deelnemende instellingen. Doel van deze middag is om de ervaringen van de  
 teams met de inclusie/start van het onderzoek te bespreken. 
 
 
6. Strategie Platform F-ACT Jeugd 2016 (vast agendapunt) – doel?  
Aangegeven wordt dat kinderen wel gezien worden, maar dat de ouders soms een 
behandelingssoort nodig hebben terwijl daar geen DBC voor aangemaakt kan worden. 
Nellieke adviseert Pauline een parallelle DBC. Bovengenoemde kan meer als 
gezinstherapie benadert worden, wanneer de gemeente zich ermee bemoeit dan schuift 
de volwassenpsychiatrie iets op.  
Afgevraagd wordt hoe wij de aansluiting kunnen vinden met volwassen psychiatrie. 
Agenderen 2 dec, actie Karin Elfi Rookhuizen biedt aan om Richard Vijverberg van GGZ 
Delfland te vragen of hij hier iets over kan vertellen. Actie Elfi 
 
 
7. Terugkoppeling bespreking 6 sept ’16 mbt studiedag ism kennisinstituut 
Door zowel vervoersproblemen op de weg als met de NS heeft het overleg in 
terugkoppeling en via skype plaatsgevonden, maar de uiteindelijke communicatie is alle 
4 (Ank, Annabet, Elfi en Karin) helder.  
Ank en Elfi lichten toe. Het gaat om een landelijke kennisdelingsdag in het midden van 
Nederland zo rond februari/maart 2017. Er is gekozen voor februari/maart om niet te 
botsen met het F-ACT Congres van 15 juni ’17 waar ook veel aandacht aan F-ACT 
Jeugd wordt besteed. Het idee is om ’s ochtends het plenaire gedeelte te houden en ’s 
middags in kleine groepjes bij elkaar te komen voor verschillende onderwerpen. Er zijn 
ca. 60 F-ACT Jeugd teams, het zou mooi zijn als er ca. 2 personen van elk team kunnen 
komen.  
Van te voren kunnen de teams gevraagd worden wat je nog wil leren en waar je in uit 
blinkt. Kennisdeling, wat breng je zelf en wat wil je halen?  
Ook kan er tijdens het plenaire gedeelte iemand van de auditcommissie komen vertellen. 
De CCAF trends in F-ACT Jeugd teams zijn van belang, dus CCAF erbij betrekken.  
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Ank en Elfi vragen of het vanuit het Platform wordt gefaciliteerd. Karin mag ook tijd aan 
de organisatie van dit evenement besteden en er wordt voorgesteld om € 20,- a € 25,- te 
vragen voor deelname. Ook mogelijkheid accreditatie moet worden bekeken. Actie 
Annabet 
Pauline Ritsema meldt dat er behoefte is aan een bijeenkomst voor psychiaters, mede 
om positionering en het bereik van de verantwoordelijkheid van de psychiater goed 
helder te krijgen indien de psychiater werkt in multisectoraal samengestelde teams. Er 
moet gemikt worden op bepaalde disciplines in de kleine groepjes. Elfi wil graag weten 
welke thema’s er op F-ACT Congres 2017 zullen komen. Actie Jan 
Ank, Annabet, Elfi en Karin maken een concept voorstel welke aan alle Platformleden 
wordt gestuurd. Actie Ank/Annabet/Elfi en Karin  
 
 
8. Diverse korte bespreekpunten 
a. F-ACT Congres 22 sept as. – Speakers Corner 
Doordat Ank e.e.a. heeft ingediend is haar naam geplaatst bij The Speakers Corner ipv 
Hans Willemsen die gaat spreken. Ank vindt dit misverstand heel jammer. Naschrift: 
Karin heeft 11/9 bij organisatie F-ACT Congres 2016 gevraagd of e.e.a. kan worden 
aangepast voor het programma op 22/9 zelf. Op gedrukte exemplaren is dit niet meer 
mogelijk, digitaal is wel e.e.a. reeds aangepast. 
b Overzicht per provincie per 02/09/2016. 
Pauline, Marco en Marc geven aanpassingen door. Karin zal dit verwerken en deze 
maand het document aan iedereen (incl andere F-ACT Jeugd collega’s) mailen met het 
verzoek om aanpassingen door te geven. Actie Karin Naschrift: 17/9 verspreid. 
c. Terugkoppeling vanuit F-ACT Nederland 
Nellieke vertelt dat CCAF en het bestuur van F-ACT Nederland een gezamenlijke hei-
ochtend hebben gehad en dat van daaruit duidelijk moet worden weergegeven waar het 
bestuur zich nu op gaat focussen.  
Platform Volwassenen en Platform F-ACT Jeugd verlopen heel goed, goede inhoudelijke 
bijeenkomsten en goede opkomsten. Platform Verslaving loopt niet en heeft moeite om 
weer op te starten. Het is ook mogelijk om nu themagerichte ‘werkgroepen’ ipv Platforms 
op te zetten. Bij het bestuur van F-ACT Nederland kan hulp gevraagd worden om een 
bredere groep te faciliteren, hoe pak je dat op etc.? 
Besproken wordt dat bij het onderwerp verslaving Brijder Jeugd betrokken kan worden. 
Dit zou ook iets voor de Kennisdelingsdag feb/mrt 2017 kunnen zijn. Actie AAEK 
Ook wordt besproken dat er binnen organisaties, zo ook bij Pro Persona meldt Marc, 
vaak F-ACT Jeugd teams zijn die los van alles staan, de bedoeling is juist dat al het  
F-ACT moet samenwerken, dit moet 1 geheel zijn. Dit is ook een leuk thema voor de 
Kennisdelingsdag. Actie AAEK 
d. Blog  
Annabet Jongkind wil een blog schrijven over de workshop op het F-ACT Congres  
22 september actie Annabet, dit betekent dat Marco Bottelier/Triversums blog qua tijd 
opgeschoven kan worden actie Marco. Jan meldt dat Elleke Berkvens ook bezig is met 
een blog. Actie Elleke 
e. Stand van zaken F-ACT Jeugd aanbieden bij NJI 
1 september heeft Pauline via NJI gedeeltelijk ingevuld werkblad ontvangen. Pauline vult 
het nu verder in en vraagt om hulp bij platformleden en teamleiders. Aan Pauline wordt 
uitgelegd dat er vd zomer mailwisselingen zijn geweest en dat platformleden zich hebben 
aangeboden hiervoor. Naschrift: de meelezers zijn Jan van Schilt, Nellieke de Koning, 
Tiny Onrust en Arien Storm. Karin heeft 11/9 Pauline heeft een mailbericht over 
gestuurd. 
f. Wat leeft er bij teamleidersbijeenkomsten? 
Karin meldt dat er elk jaar vooral behoefte is aan het onderwerp Verslaving en dat de 
Brijder Stichting elk najaar komt om 1 van de verslavingsonderwerpen uit te leggen. Dit 
gaat om bijv. drugs, drank, gamen, verslaafde ouders, etc etc .  
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De bijeenkomsten worden tegenwoordig F-ACT Jeugd bijeenkomsten genoemd omdat 
alle disciplines welkom zijn.  
Waar er vooral behoefte aan is, is dat men kan leren van elkaar. Dat informatie 
uitgewisseld kan worden hoe jouw organisatie het aanpakt en wat je aan kan raden en 
wat je op kan pikken van andere organisaties. 
 
 
9. Transitie en transformatie Jeugdhulp 
Pauline geeft aan dat het verplicht gaat worden – door de gemeente – om 
ervaringsdeskundigen op te nemen in jouw F-ACT (Jeugd) team. Jan meldt dat Lucertis 
reeds in elk team een ervaringsdeskundige heeft. Pauline wil graag de plus en 
minpunten vernemen. Rollen taken /bevoegdheden is dan ook van belang zegt Elfi. 
Juristen mogen zich ook buigen over de officiële documenten/schrijven wanneer een 
ervaringsdeskundige deelneemt aan team. Pauline wenst input. Jan wil Addy Venderbos 
2 december uitnodigen. Actie Jan Karin meldt dat er een paar jaar geleden een 
Teamleidersbijeenkomst F-ACT Jeugd heeft plaatsgevonden met het onderwerp 
Ervaringsdeskundigen. Zij zal het verslag en de presentatie aan iedereen sturen. Actie 
Karin Naschrift: Karin heeft 11/9 het verslag en presentatie aan alleen verstuurd. 
Het onderwerp is ook mooi voor de Kennisdelingsdag feb/mrt 2017. Actie AAEK 
 
 
10. Uitgangspunten JIM landelijk formuleren incl. terugkoppeling bespreking directie 
Jeugd VWS juli ’16 ! gast Levi van Dam 
De uitgangspunten informeel mentorschap ‘jeugd & gezin in Nederland worden 
uitgedeeld om te bespreken. Levi van Dam vertelt over JIM (jouw ingebrachte mentor) en 
dat er gekeken moet worden naar ‘wie is de persoon?’, bijv een tante/oom/vriend vd 
familie/buurvrouw die een constante ondersteunende relatie kan bieden. 
De hulpverlener kan meer van zijn expertise bieden wanneer er een JIM in het netwerk 
is. De JIM neemt namelijk een deel over van de taken wat de hulpverlener deed. 
JIM geeft je al veel mandaat wanneer er een punt/onderwerp is. Eerst moet de 
hulpverlener aan de JIM sleutelen om aan kant van de hulpverlener te staan voordat 
hulpverlener met cliënt praat. Je hebt geen grip op de JIM, je kan geen eisen gaan 
stellen omdat de JIM opereert op vrijwillige basis. De JIM wordt een positie gegeven die 
losgelaten moet worden en vertrouwen moet worden gegeven. 
 
Binnen pleegzorg is het beter voor het kind om een JIM te hebben om op terug te vallen, 
hierdoor is er minder dropout etc. Pleegouders zijn namelijk geen JIM. De JIM ziet van 
buitenaf in hoofdlijnen wat er speelt.  
 
M.b.t. het document ‘uitgangspunten informeel mentorschap jeugd & gezin in Nederland 
geeft Nellieke aan dat punt 5 zwak is verwoord. De voorzitter beaamt dit. Levi zal 
opnieuw naar het 5e punt van het document gaan kijken. Actie Levi 
Karin mailt het document naar alle platformleden met de vraag of zijn/haar naam ook 
onder het document mag komen te staan en de uitgangspunten ook door jou worden 
ondersteund. Actie Karin Naschrift: Punt 5 is aangepast en ook tekst ‘De volgende 
mensen hebben hieraan meegewerkt’, wordt aangepast in ‘de volgende personen staan 
achter de hiervoor genoemde uitgangspunten’.  
Pauline Ritsema wil meer informatie van Levi van Dam en zal naderhand contact met 
hem zoeken. Actie Pauline 
 
Het boek ‘JIM aanpak’ is in de boekwinkel te koop. Mieke Verschure gebruikt dit boek bij 
gesprekken met gemeentes en adviseert de aanschaf hiervan. Actie allen 
 
Levi meldt dat zij met VWS in gesprek zijn voor financiële hulp. 
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F-ACT Jeugd model gaat bij Lucertis/STEK jeugdhulp, TriviumLindenhof en Trivius 
opgeschaald worden met JIM meldt de voorzitter. R-ACT (Resource Assertive 
Community Treatment) loopt daar ook. Met Niels Mulder gesproken. Niels concludeerde 
dat JIM goed staat en dat het nu geïmplementeerd kan worden. 
 
Zit er verschil met R-ACT of moet je het samenvoegen? Fusion R-ACT – JIM ziet Levi 
nog geen meerwaarde in.  
 
In Rotterdam zijn er 7 teams. Met 2 teams wordt er gestart meldt Levi. Jan van Schilt wil 
jongeren en ouders erbij betrekken.  
Afgevraagd wordt of het interfereert met het F-ACT Jeugd Onderzoek van Marieke 
Broersen. Het F-ACT Jeugd onderzoek focust zich op de afname van problemen. Die  
2 teams daarvan doet al niet mee aan het onderzoek. Geconcludeerd kan worden dat er 
niet geïnterfereerd wordt. 
 
Tzt moet de Modelbeschrijving weer met o.a. JIM, R-ACT, apps en hypnose worden 
aangepast meldt Jan. 
 
 
11. Rondvraag 
Karin geeft namens Annabet Jongkind door dat hun workshop voor Ontario is 
geaccepteerd. Samen met Margriet Braun (onderzoeker Saxxion Hogeschool) zal 
Annabet in oktober daar een workshop geven. 
 
 
12. Volgende vergadering en afsluiting 
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 2 december 2016 om 14.00 uur in het 
Trimbosinstituut. De agendapunten zijn tijdens de vergadering genotuleerd – zie ook 
actielijst - en worden automatisch op de agenda gezet.  
 
 Acties  Wie 
6. Bloggen:  

Eind september wederom Annabet Jongkind 
!  F-ACT Jeugdteams Twente. Het wordt een 
blog over workshop F-ACT Congres 22/9. 
In november/begin december: Marco Bottelier 
van Triversum. 
Ondertussen (meldt Jan) is Elleke Berkvens 
bezig met een blog. 
 

 
 

 
Annabet 
 
 
Marco 
 
Elleke 

7. Afspraak VNG – Ico Kloppenburg  
 

 
2017/2018 

 
Jan 

12 Concept brief is aan het bestuur van F-ACT 
Nederland gestuurd voor input. De brief zal ook 
aan Platformleden voor reactie gestuurd. 

  
Nellieke 
 

20 Vast agendapunt 2016: Strategie F-ACT Jeugd 2 dec Karin 
21 Vast agendapunt 2016: Wat leeft er bij F-ACT 

Jeugd bijeenkomsten  
2 dec Karin 

26 1 of paar dagen meelopen bij andere F-ACT 
Jeugd teams vd Platformorganisaties 

2017 Marieke 

28 Mbt deskundigheidsbevorderingsdag – 
nieuwsbrief regelen – structuur website F-ACT 
Nederland kan hierbij helpen. 

Is nog niet 
besproken 9/9. 

 
Karin 

29 Tips en Trucs aanleveren, geen aanvullingen 
per mail door voor F-ACT Congres 15 juni 2017 

  
Allen 



 7 

32 Aanmelding NJi – Pauline vult werkblad NJI aan. 
 
Nellieke, Tineke, Jan (en Arien) lezen mee. 

? Pauline 
 
Nellieke, 
Tineke, Jan 
(en Arien) 

33 Business model via Hans Kroon vernemen of er 
meer nieuws is via collega’s van Ti (Filip Smit en 
Joran Lokkerbol) en de genoemde F-ACT Jeugd 
vertegenwoordigers 

 Hans 
 
Karin 17/9 
gevraagd. 

34 Laten weten wie GGZ NHN vertegenwoordigt bij 
Platform F-ACT Jeugd 

 Nellieke 

35 Hoe kunnen wij aansluiting vinden met 
Volwassenpsychiatrie? Elfi biedt aan Richard 
Vijverberg van GGZ Delfland te vragen of hij ons 
iets kan vertellen hierover. 

Agenderen 2 
december 

Karin 
 
Elfi 

36 Welke thema’s komen op F-ACT Congres 15 
juni 2017? Dit ivm Kennisdelingsdag ! daarmee 
rekening houdend, wil Elfi weten. Jan zoekt het 
uit. 

 Jan 

37 Provincie-overzicht mbt F-ACT Jeugd Teams. 
Pauline, Marco en Marc geven aanpassingen 
door. Karin verwerkt die en stuur overzicht naar 
Platformleden + alle F-ACT Jeugd collega’s 

 Karin 

38 Addy Venderbos uitnodigen om 
presentatie/praatje te houden over 
Ervaringsdeskundigheid binnen F-ACT Jeugd 
teams. Jan polst Addy en Karin nodig daarna uit 

Agenderen 2 
december 

Jan en Karin 

39 Document ‘uitgangspunten informeel 
mentorschap jeugd & gezin’ aanpassen bij punt 
5 en startzin blz 2.  
 
Karin benadert alle platformleden mbt wel/geen 
naam op blz 2 vh document 

 Levi 
 
 
 
Karin 

40 Pauline wenst meer informatie van Levi van 
Dam en zal naderhand contact met Levi zoeken 

 Pauline 

41 Het boek ‘JIM aanpak’ aanschaffen via de 
boekwinkel. Mieke raadt boek aan om te 
gebruiken bij gesprekken met gemeentes 

 allen 

    
    
    
    
    
 KENNISDELINGSDAG    FEB/MRT 2017 Annabet/Elfi/

Ank en Karin 
 

1. Mogelijkheden accreditatie bekijken  Annabet 
2. Concept voorstel maken voor alle Platformleden 

+ aan hen sturen 
 AAEK 

3. Onderwerpen van Brijder Jeugd betrekken  AAEK 
4. Binnen organsatie moeten alle F-ACT teams 

samenwerken met F-ACT Jeugd team. Dit 
nastreven. Leuk thema voor de dag 

 AAEK 

5. Onderwerp ‘ervaringsdeskundigheid in F-ACT  AAEK 
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Jeugdteams’ is ook mooi onderwerp voor de 
dag. 

    
    
    
 


