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Update Essentiële Functies Jeugd
De essentiële functies bestaan uit drie zorgvormen die gericht zijn op jeugdigen met
ernstige gedragsproblematiek. Doel is met 24-uurs behandeling stabiliteit, veiligheid
en positieve interactie tussen het kind en zijn omgeving voldoende te herstellen om
thuis of in een gezinsgerichte omgeving ‘het normale leven’ op te pakken. ‘Thuis’,
onderwijs en behandeling zijn onderdeel van verblijf binnen de voorzieningen. Deze
bestaan uit drie- milieu voorzieningen, Jeugdzorg Plus en Specialistische klinische
opname voor psychiatrische zorg.

“Alle kinderen in de Utrechtse jeugdregio’s groeien op in een gezin(svorm).” Deze
ambitie is in het voorjaar van 2017 binnen de bovenregionale samenwerking
geformuleerd samen met het streven om de essentiële functies zoveel als mogelijk
overbodig te maken. Hier wordt zowel in onze regio als bovenregionaal
(provincie) hard aan gewerkt.
1. Minder kinderen in de essentiële functies omdat een groep kinderen met
complexe (systeem)problematiek met goede, specialistische ondersteuning
thuis blijft wonen.
2. Wanneer dit (tijdelijk) niet haalbaar is dan worden zoveel als mogelijk
gezinsvormen voor verblijf benut.
3. En voor kinderen voor wie zorg van belang blijft die nu binnen de essentiële
functies beschikbaar is, zijn er voorzieningen die deze gespecialiseerde zorg
bieden in getransformeerde vorm.
Wil je hier meer over weten? Lees dan het Koersdocument transformatie essentiële
functies.

Op dit moment werken wij hard aan de aanbesteding essentiële functies per 2020,
met als doel het beschikbaar houden van de expertise en optimale transformatie van
deze zorgvormen.

Bovenregionaal wordt nauw samen gewerkt op het thema jeugd. Er is een Bestuurlijk
Platform Jeugd; Wethouder Duindam van gemeente Oudewater vertegenwoordigt
onze regio. Daarnaast is er een Ambtelijke Stuurgroep Jeugd en zijn er twee
werkgroepen; essentiële functies en SAVE/VT.
Namens Utrecht West neemt Liedeke Verburg deel aan de bovenregionale
werkgroep essentiële functies. Indien je hier vragen over hebt dan kun je terecht bij
de beleidsadviseur van je eigen gemeente, of neem contact op met Liedeke indien
het een specifieke vraag of opmerking betreft: liedeke.verburg@stichtsevecht.nl,
0346 254146.

Roadshow
Inkoop en Monitoring Utrecht West verzorgt in februari een 'roadshow' tbv
kennismaking en onderlinge kennisuitwisseling, voornamelijk gericht op
contractbeheer en gemeentelijke toegang (sociaal- en wijkteams). Alle deelnemers
ontvangen hiervoor nog een formele uitnodiging. De teamleads zijn al benaderd met
een save-the-date en het verzoek om de namen van potentiële deelnemers door te
geven aan UW I&M secretariaat. Bij een aantal gemeenten lopen de groepen
inmiddels aardig vol. Het staat een ieder vrij om aan te sluiten. Dan wel graag
aanmelding via het secretariaat en teamleads. De bijeenkomsten zullen bij de 5
gemeenten zelf plaatsvinden.

Regionaal kader handhaving kwaliteit Wmo
Gemeenten zijn verplicht toezicht te houden op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen.
In de regio is dit toezicht belegd bij de GGD regio Utrecht. De GGD bezoekt en
onderzoekt alle Wmo-voorzieningen, met in het bijzonder aandacht voor
cliëntgerichte ondersteuning, veiligheid en bedrijfsvoering. Na ieder bezoek stelt hij
een rapport op. De toezichthouder treedt ook op basis van signalen en in geval van
calamiteiten op.

Wat nog ontbrak is een aanpak voor handhaving als gebleken is dat een aanbieder
niet aan de gestelde eisen voldoet. Door het opstellen van het Regionaal kader
handhaving kwaliteit Wmo is hierin voorzien. In dit kader komen de rolverdeling en
verantwoordelijkheden bij handhaving aan de orde, waarna de verschillende
maatregelen worden geschetst, van licht naar zwaar. Dat gaat van informeren,
voorstellen doen ter verbetering, overleg, schriftelijke waarschuwing, tot last onder
dwangsom en bestuursdwang en zelfs het ontbinding van de overeenkomst (na
ingebrekestelling).

In januari staat het kader op de agenda van de colleges in de UW-gemeenten. Na
vaststelling werken de gemeenten het kader gezamenlijk uit, zodat in de praktijk ook
daadwerkelijk tot handhaving kan worden overgegaan.

Nieuwsbrief gemist?
Geen probleem! Je vindt alle nieuwsbrieven hier. Omdat de website van Inkoop &
Monitoring Utrecht West openbaar is, zijn sommige artikelen aangepast of verwijderd. Voor
de volledige teksten van een eerdere nieuwsbrief kun je een verzoek mailen aan
nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com
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