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Presentatie jeugdhulp



Uitvoering geven aan de Jeugdwet

 Beweging naar voren

 Eigen kracht versterken

 Lichte hulp waar mogelijk 

 Snel en intensief waar nodig

 Versterken lokale veld en jeugdhulp

 Transformeren intensieve hulp





Hoe doen we dat?

 Versterking pedagogische civil society, preventief 
jeugdbeleid

 WIJ-ontwikkeling, investeren in de ‘voorkant’

 Laagdrempelige toegang voor ouders en 
jeugdigen

 Gezamenlijke inkoop jeugdhulp door RIGG, 82 
jeugdhulpproducten
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Ontwikkeling WIJ

 11 breed samengestelde teams met: kennis van 
preventie, lichte ondersteuning, toegang, 
casusregie

 Doelgroep 0-110 

 Niet allen generalisten ook specialistische know
how

 Aansluitend bij het gewone leven 

 Van eenvoudige opvoedvragen tot multiproblem
gezinnen





Kind en gezin in WIJ

 Altijd in gesprek: wat is er aan de hand?

 Check op: crisis en veiligheid!

 Kan het zelf opgelost met de eigen omgeving?

 WIJ zelf: kortdurende ondersteuning, 
vraagverheldering

 Casusregie

 Zorgtoewijzing of erbij halen



Jeugd vraagt specifiek kennis van WIJ

 Gedragswetenschapper

 Praktijkondersteuner

 Specialist jeugdhulpverlener

 Samenwerking met aanbieders



Het veld 

 33 contactpartners met 150 ‘aanbieders van 
jeudghulp en onderaannemers’ voeren jeugdhulp 
uit

 Verwijzing door WIJ, huisartsen, GI’s en 
jeugdartsen

 Zzp’ers en grote GGz aanbieders

 Partijen in de WIJ: aanbieders leveren formatie in 
de toegang 



Ambulant

Dagbesteding/ Dagbehandeling

Crisis

Verblijf Overig

Verblijf Jeugdzorg Plus Jeugdbescherming/

jeugdreclassering en preventie

Integrale trajecten, samengestelde producten 
& clusters rondom specifieke doelgroepen 

Specifieke deskundigheidsbevordering 
(door basisteams in te zetten t.b.v. het team)

Provinciale inkoop jeugdhulp



Transformeren in het jeugdstelsel

 Inkoop vernieuwde producten: integraal, 
trajecten, specifieke thema’s

 Pleegzorg innovatie en flexibilisering

 Poortje: jeugdhulp plus

 Veiligheid: Veilig Thuis, signs of safety

 18- 18 plus

 Dyslexie

 Intramurale specialistische zorg: minder bedden





Transformatie specialistische 
intramurale zorg

 Jeugdigen moeten kunnen meedoen in normale 
leven. 

 Visie : klinische opname is onderdeel van een 
ambulant traject. 

 Behandeling dichtbij de leefomgeving kind en 
gezin.

 Ontwikkeling MDC

 Anders: pleeggezinnen, gezinshuizen, beschermd 
wonen



Innovaties 

 18- 18 plus

 Verbeterd verder: Poortje

 Spoed voor Jeugd

 Thuiszitters

 Fact Jeugd

 Vroeg erbij team

 Afbouw Boddaert

 Expertise Jonge kind

 Expertise Trauma



Jeugdhulp in gezinsvormen

 Netwerk

 Steungezinnen

 Weekendpleegzorg of opvang

 Inhuis plaatsen: pleegzorg of gezinshuis (JW)

 Flexibilisering pleegzorg

 Gezamenlijk aanbod aanbieders: 1 loket, scholing 
, matching

 Gespecialiseerde gezinshuizen



Rol en invloed gemeente

 Gemeente is eindverantwoordelijk

 Via inkoop: via RIGG

 Regisseren van vernieuwing: samen

 ‘Sturen op de toegang’

 Investeren aan de voorkant

 ‘De kost gaat voor de baat uit’

 Nog geen ‘verzilvering’ verwachten



Veranderingen vanaf 2018

 Inkoop via RIGG voor alles buiten WIJ

 Geen algehele solidariteit meer

 Wel op hoog specialistische, dure hulp en 
voorzieningen die je gezamenlijk in stand 
wenst/moet  houden


