Nieuwsbrief Beschikbaarheidswijzer in de regio Alkmaar
Gertjan Stigt, december 2021
Geachte zorgaanbieders, verwijzers en overige belangstellenden,
Langs deze weg berichten wij u over nieuwe ontwikkelingen binnen de Beschikbaarheidswijzer in de
regio Alkmaar. In onderstaande brief leest u wat er ontwikkeld of veranderd is en wat er nog aan zit
te komen.
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1. Nieuwe aangesloten regio’s
Inmiddels zijn er twaalf zorgregio’s (101 gemeenten) aangesloten op de Beschikbaarheidswijzer.
Friesland en Zeeland zijn er onlangs bij gekomen.
De volgende regio’s sluiten - waarschijnlijk - binnenkort aan:
-

Zuidoost-Brabant (Helmond) gaat per 1 januari live.
Kop van Noord-Holland (Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon) gaat ook per 1
januari live en dan zelfs voor zowel jeugdhulp als Wmo.
Haarlemmermeer, regio Midden-IJssel en Oost-Veluwe hebben serieuze interesse om aan te
sluiten. Ook West-Friesland wil graag aansluiten.
Regio Zaanstreek-Waterland heeft gevraagd om een nadere toelichting.
Zuid-Limburg en Haaglanden hebben om een offerte gevraagd.

2. Vermelding in Kamerbrief
De Beschikbaarheidswijzer wordt genoemd in een kamerbrief van
22 november over de voortgang binnen jeugdhulp. Hieronder een
stukje tekst van pagina 27 van de brief.
“Veel regio’s pakken wachttijden aan. Dit gaat van een systeemaanpak
tot bijvoorbeeld een zorgmakelaar die casusgericht inspringt. Om beter
inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van zorg gebruiken diverse regio’s de Beschikbaarheidswijzer voor

verwijzers. Daarnaast zijn er initiatieven om jeugdigen en gezinnen die lang moeten wachten op zorg te
benaderen voor overbruggingszorg of overheveling naar een andere aanbieder. Regio Zuidoost Brabant heeft
aanvullend afspraken gemaakt over de overheveling van wachtenden naar aanbieders waar wel capaciteit
beschikbaar is.”

3.

Stand van zaken Regio Alkmaar

Inmiddels is 95% van de gecontracteerde aanbieders binnen de regio
Alkmaar geregistreerd in de Beschikbaarheidswijzer. Van die 95% heeft 73%
van de aanbieders op 1 december 2021 hun wachttijden ook ge-update
respectievelijk geactualiseerd. Uit betrouwbare bronnen hebben we mogen
vernemen dat we met onze regio daarmee - met stip - koploper zijn in
Nederland!
4. Wachttijden niet bijgewerkt
Bij de eerstvolgende update van de Beschikbaarheidswijzer gaat de regel in
dat aanbieders die langer dan acht weken hun wachttijden niet hebben
bijgewerkt, verdwijnen uit de zoekresultaten van een verwijzer als deze op
wachttijden een aanbieder zoekt. Als er echter specifiek wordt gezocht op
een aanbieder vind je deze natuurlijk nog wel.
5.

Nieuwe updates binnen Integraal ambulante jeugdhulp

Binnen de lijst met aan te geven kenmerken voor aanbieders van
integraal ambulante jeugdhulp zijn twee kenmerken toegevoegd.
Deze kenmerken kunnen ervoor zorgen dat aanbieders sneller en effectiever worden gevonden. Het
gaat dan om de kenmerken ‘Echtscheidingsproblematiek’ en ‘Systemische problematiek’. Als
aanbieder kunt u desgewenst zelf deze kenmerken aan uw profiel toevoegen.
6. Reactie vanuit het veld
Zomaar even een spontane mail van een POH-JGGZ’er:
“Ik wil toch echt nog even benadrukken dat de Beschikbaarheidswijzer (als je
hem goed weet te gebruiken, dat heeft nog niet iedereen door geloof ik) echt
een enorme toegevoegde waarde is. Ik probeerde laatst hulp te organiseren in
een andere regio die nog niet is aangesloten op de Beschikbaarheidswijzer. Toch
raadpleegde ik daarbij ook de Beschikbaarheidswijzer. Ik gebruik alleen nog
maar de Beschikbaarheidswijzer. Wat een uitkomst!”
7. Support voor zorgaanbieders
Iedere aanbieder kan rechtstreeks contact opnemen met de Supportafdeling van de Beschikbaarheidswijzer via
support@beschikbaarheidswijzer.nl om:
- Een koppeling van uw account met andere aangesloten zorgregio’s aan
te vragen. (Dit is handig als u met één inlog de wachttijd voor meerdere
zorgregio’s bij wil houden.)

- Een e-mailadres wijziging door te geven (Op dit e-mailadres ontvangt u ook de maandelijkse
reminder mocht u uw wachttijd (per abuis) niet tijdig bijgewerkt hebben.
- Als het goed is, vindt u heel makkelijk uw weg, maar mocht u toch ergens niet uitkomen, e-mail uw
opmerking of vraag dan naar support@beschikbaarheidswijzer.nl
8. Landelijk verspreidde nieuwsbrief
Inmiddels zijn de eerste twee landelijke nieuwsbrieven verstuurd naar
degenen die zich hiervoor hebben ingeschreven. In deze nieuwsbrief
staat allerlei relevant – landelijk - nieuws over de ontwikkelingen rondom
de Beschikbaarheidswijzer. Nieuwe regio’s die aansluiten, gebruikerservaringen/tips van collegaaanbieders of verwijzers, nieuwe updates et cetera. Wilt u deze volgen? Meld u dan aan voor deze
nieuwsbrief via de website beschikbaarheidswijzer.nl/
9. Nieuwe functies!
Binnen de Beschikbaarheidswijzer in de regio Alkmaar zijn twee nieuwe functies toegevoegd. De ene
zorgt voor meer overzicht, de tweede maakt het zoeken naar de juiste match nog makkelijker. Met
de implementatie van deze functionaliteiten zal de ‘Jeugdgids’ op onze website
(hulpinregioalkmaar.nl) binnenkort verdwijnen.
Interactieve kaart
De Beschikbaarheidswijzer is inmiddels voorzien van een interactieve kaart. Deze lijkt op de
locatiekaart zoals die in de Jeugdgids staat, maar dan met nog meer mogelijkheden. De
beschikbaarheid van de geselecteerde aanbieders wordt daarmee niet alleen getoond in een lijst,
maar ook waar de aanbieder zich bevindt op een kaart. Met daarbij informatie over de aanbieder
zelf. Daarnaast is het mogelijk dat aanbieders eventuele sublocaties - naast de hoofdvestiging - aan
kunnen geven. Dit maakt het zoeken naar geschikte, beschikbare en dichtstbijzijnde jeugdhulp nog
makkelijker. Aanbieders die ook hun sublocaties willen tonen, kunnen dat via de mail (regioalkmaar@beschikbaarheidswijzer.nl) kenbaar maken of via het aanvraagformulier dat in uw profiel
staat binnen de Beschikbaarheidswijzer.

Productenboek uit de Jeugdgids naar de Beschikbaarheidswijzer
Ook het productenboek uit de Jeugdgids is overgegaan naar de Beschikbaarheidswijzer. Dit staat
daar nu als aparte functie onder de noemer ‘Jeugdgids’ op de startpagina. Daarmee krijg je met één
druk op de knop een overzichtslijst van alle gecontracteerde aanbieders die vervolgens eenvoudig te
filteren zijn op hoofdcategorie, subcategorie en eventueel gemeente.

Veel gebruiksgemak toegewenst met de Beschikbaarheidswijzer!

