
PAST: Waarom
Hulp aan kinderen moet zo thuis als mogelijk plaats vinden. Dat betekent in eigen huis, in het netwerk, 
met het gezin als dat kan, in de eigen regio. PAST is er daarnaast ook om waar nodig compenserende 
hulpverlening te bieden waardoor er weer rust, grip en energie ontstaat. Via PAST kan een gezin onder-
steund worden om de basis mede op orde te houden. Zie PAST als een soort integrale levensloopjeugd-
zorg (gericht op zowel opvoeding, verzorging, huishouden als maatschappelijke taken), waardoor afglijden 
kan worden voorkomen. 

Maar, dat is niet het enige, PAST is meer. Het is ook de plek waar naast de basiszorg ook vanuit hetzelf-
de team specialistische jeugdhulp of GGZ-hulpverlening kan worden geboden. Hierdoor krijgt het gezin 
niet steeds met verschillende instanties te maken en is er continuïteit in zorg. Het is de plek waar, indien 
nodig, zorg naar het gezin toe wordt gebracht die specifiek voor dit gezin nodig is. PAST zet naast het 
eigen team andere partijen uit de regio in wanneer de situatie daarom vraagt. Altijd vanuit de zorgbe-
hoefte van het gezin, altijd zoveel mogelijk samen met het eigen netwerk en altijd zo PASsend mogelijk. 
PAST is er ook om uithuisplaatsingen waar mogelijk te voorkomen én terugplaatsingen binnen het gezin 
mogelijk te maken. 



Hoop, perspectief en kansen, ook voor gezinnen 
waar langdurige stress en problemen zijn. Dat is 
PAST.

Door wie 
PAST, bestaande uit ASVZ, Enver en Impegno, is 
met de ExpertTafel, Jeugdbescherming west en 
de jeugdzorgregio midden – Holland deze pilot 
gestart binnen de transformatieplannen van de 
regio. De pilot loopt tot en met 2021. PAST werkt 
nauw samen met de overige transformatieprojec-
ten binnen het programma Gewoon Thuis Jeugd. 

Voor wie
Kinderen en jongeren met hun gezin in de jeugd-
hulpregio midden -– Holland,  bij wie het reguliere 
aanbod van zorg onvoldoende aansluit op de zorg-
behoefte. Het doel van PAST is om met een vast 
team uit verschillende organisaties expertise naar 
het gezin toe te brengen en daarmee een rond-
gang in de keten te voorkomen. Het gaat daarbij 
om leveren van ondersteuning die aansluit bij de 
zorgbehoefte van het gezin. Wanneer een uithuis-
plaatsing toch noodzakelijk is, dan helpt PAST bij de 
stabiele basis die nodig is om weer terug te keren. 

Aanpak
Elk traject begint bij de ExpertTafel: Wat is er 
echt nodig? Op welke manier kan elk specialisme 
bijdragen? Hoe motiveren we het systeem? Welke 
voorwaarden missen en welke alternatieven zijn er 
voor uithuisplaatsing? Is buiten de lijntjes kleuren 
nodig en waarom dan? Wie hebben we eventueel 
nog meer nodig? 
Tijdens een twee wekelijkse ExpertTafel creëren 
we de eerste opzet van het PAST plan met aanmel-

ders en het gezin. Wanneer direct uit de aan-
melding blijkt dat PAST noodzakelijk is, wordt er 
rechtstreeks naar PAST toe geleid. Het PASTteam 
voert trajectregie op de uitvoering van de samen-
werking. 

Aanmelden
We zijn er voor alle sociaal teams, de Jeugdbe-
scherming en andere toeleiders zoals zorgaan-
bieders. Een gezin aanmelden kan door een mail 
te sturen naar: expertiseteammiddenholland@
jeugdbeschermingwest.nl, je krijgt dat een aan-
meldformulier toegestuurd.

Aanmelden voor maandag 12 uur in de oneven we-
ken, dan wordt het gezin die week toegeleid naar 
PAST of de week erop besproken op de ExpertTafel.
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