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Even voorstellen: het programmateam Transformatie Jeugd
Vanuit de regio Utrecht West is een aanvraag ingediend voor het transformatiefonds.
Dit fonds geeft gemeenten een financiële impuls om de jeugdhulp te transformeren.
De aanvraag vanuit Utrecht West is gehonoreerd. Er wordt op een zestal projecten
ingezet:


Integrale Vroeghulp (maatwerk voor jonge kinderen met een
ontwikkelingsachterstand)



Maatwerktafels en triage (maatwerk maken voor gezinnen met meerdere
hulpvragen)



Meer hulp in huis (meer effectieve ambulante hulp in gezinnen)



Taskforce gezinsvormen (meer opvang in gezinnen)



Procesregisseurs (regie bij het vierde jeugdzorgtraject)



UW Academie/Vakmanschap

De hele aanvraag met een beschrijving per project vind je hier. Drie regionale
projecten die al in uitvoering waren zijn aan het programma toegevoegd:
Kindermishandeling& Huiselijk Geweld, Outcome en Crisis.
Om de projecten vorm te geven is er een regionaal programmateam Transformatie
Jeugd opgericht. Het team bestaat uit:


Marije Schotpoort, programmamanager/ Projectleider Outcome/
Opleidingscoördinator UW Academie



Simone Troost, projectleider Meer hulp in huis



Sandra Klokman, voorzitter maatwerktafels en triagist



Kristin Gerritsen, regiocoördinator Huiselijk geweld en Kindermishandeling



Theo Dhuyvetter, projectleider Taskforce gezinsvormen



Madelon Kos, programmamedewerker/ projectleider Integrale Vroeghulp



Pam Scholten, programma assistent



Eva Kalis, programma assistent

Vanuit jeugdbeleid is Laura Verkerk (Woerden/Oudewater) bij het programmateam
betrokken. Bestuurlijk opdrachtgever is Bob Duindam en ambtelijk is Dennis
Boekhout (Stichtse Vecht) onze opdrachtgever. Onze standplaats in Stichtse Vecht.
Je kunt ons bereiken op voornaam.achternaam@stichtsevecht.nl m.u.v. Kristin
Gerritsen: k.gerritsen@derondevenen.nl. Voor algemene vragen of telefonisch
contact kun je bellen met Madelon Kos op nummer 06-13290990.
We horen graag jullie ideeën of kansen om elkaar te versterken. Transformeren doe
je namelijk niet alleen, maar juist samen!

Wie is wie? Bovenste rij: Madelon Kos, Theo Dhuyvetter, Pam Scholten. Middelste rij: Kristin
Gerritsen en Sandra Klokman. Voorste rij: Marije Schotpoort, Simone Troost en Eva Kalis

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, om wie gaat het eigenlijk?
De gemeenten in Utrecht West bereiden zich voor op een nieuwe taak vanaf 2021:
maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW). Maar om wie gaat het
eigenlijk bij MOBW?
Personen die gebruik maken van maatschappelijke opvang of beschermd wonen zijn
zeer divers. Zij verschillen in levensgeschiedenis, leefsituatie, leeftijd en perspectief.
Het gaat om personen die (1) dakloos zijn en/of (2) een (ernstige) psychische
kwetsbaarheid kennen en/of (3) licht verstandelijk beperkt zijn. Daarnaast hebben
veel van deze personen ook te maken met schuldenproblematiek en/of een
verslaving. Lifetime-events als scheiding of faillissement kunnen hiervoor de
aanleiding zijn. Zij ervaren vaak nauwelijks regie op hun leven en zijn vaak niet in
staat om op eigen kracht:


zelfstandig te wonen en in noodzakelijke bestaansvoorwaarden -zoals
sociale contacten, activiteiten, inkomen, gezondheid en veiligheid- te
voorzien;



hun persoonlijke veiligheid te waarborgen, en/of;



de veiligheid van anderen en of de bescherming van goederen - in de
persoonlijke levenssfeer dan wel publieke ruimte - te waarborgen.

Voorzieningen voor maatschappelijke opvang (daklozen) vinden we vooral in de
centrumgemeente Utrecht; beschermd wonen locaties zijn meer verspreid over de
U16 gemeenten, bijvoorbeeld ook in Woerden, Maarssen en Kockengen.

Dyslexiezorg: gemeenten toch niet altijd aan zet

De tweede uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de Jeugdwet is
een feit. Deze keer oordeelt de CRvB over de reikwijdte van de jeugdhulpplicht van
gemeente bij dyslexie. De CRvB is duidelijk: alleen diagnose en behandeling van
ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) voor kinderen van 7 jaar en ouder die
basisonderwijs volgen, valt onder de jeugdhulpplicht van het college.

Betekent deze uitspraak van de CRvB dat er nu veel jeugdigen geen hulp bij
dyslexie kunnen krijgen? Nee, waarschijnlijk niet. De meeste jeugdigen met (lichte)
dyslexieproblemen (niet zijnde EED) zijn tenslotte al geholpen door de
ondersteuning die scholen bieden. Maar de uitspraak van de CRvB brengt naar
verwachting wel met zich mee dat jeugdigen in uitzonderlijke situaties met lege
handen staan.

Hoewel de groep jeugdigen die nu met lege handen staat dus klein is, zijn de
gevolgen voor hen wel groot. Onbehandelde dyslexie kan immers negatieve
gevolgen hebben op de (emotionele) ontwikkeling van kinderen met alle verdere
gevolgen van dien. Het is uiteindelijk aan de gemeente om in een individuele situatie
te beslissen hoe ze er mee om willen gaan. De constatering vanuit de uitspraak is In
Utrecht West goed vormgegeven in de productomschrijvingen. Wat maakt dat de
gedane uitspraak geen gevolgen heeft voor de contract afspraken in de regio.
Benieuwd naar het hele artikel? Lees hier verder.

Onderzoek Algemene Maatregel van Bestuur

Eind 2018 heeft er een landelijk onderzoek plaatsgevonden om meer duidelijkheid te
krijgen naar de toepassing van de AMvB (algemene maatregel van bestuur) in
verschillende gemeenten. Wij zijn 1 van de 10 gemeenten die aan dit onderzoek deel
hebben genomen met als onderzoeksvraag: de toepassing van de AMvB reële prijs
binnen de Huishoudelijke Hulp.
De vraag voor deelname was gesteld aan de gemeente Woerden, maar de
antwoorden waren voor de andere gemeenten niet anders (uitzondering Montfoort).

Er zijn veel vragen over het beeld wat de branche organisaties momenteel
verspreiden, hierin wordt aangegeven dat nog weinig gemeenten voldoen aan de
AMvB, terwijl dit niet zo is. Dit is misleidend en mede 1 van de achterliggende
gedachten achter het onderzoek. De branche organisaties geven niet thuis bij vraag
om de vermelding op het overzicht dat gepubliceerd wordt aan te passen naar
signalen vanuit de gemeenten. Om die reden staat bij onze regio ook nog
aangegeven dat de tarieven niet aangepast zijn, terwijl wij ruimschoots voldoen aan
alle eisen.

Vanuit de VNG wordt een ander signaal verspreid, wat meer duidelijkheid geeft. Het
rapport is hier te vinden.

Opzeggingen aanbieders
Op basis van de open-house-constructie bestaan overeenkomsten met meer dan
honderdvijftig aanbieders. Er zijn momenteel 17 aanbieders die hebben aangegeven
af te zien van de verlengingsoptie. De redenen voor beëindiging lopen uiteen van het
sluiten van een vestiging tot en met het niet (meer) kunnen voldoen aan de
vastgestelde tarieven.

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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