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Transformatie uitgelicht:
Maatwerktafels & Triage
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. Vandaag zoomen we in op één van die projecten: Maatwerktafels& Triage.
De lokale teams vervullen een spilfunctie in de regio. Een oplossing zoeken voor een
complex probleem vraagt tijd en samenwerking die door verschillende redenen niet
altijd geleverd kan worden. Het doel van dit project is om te komen tot matched care.
Daarvoor is het nodig op een andere manier te gaan verwijzen en het netwerk beter
te betrekken. Om dit mogelijk te maken in de regio wordt onder andere een
regionale, ervaren triagist ingezet. Deze triagist kan medewerkers uit de lokale
teams, maar ook zorgorganisaties en SAVE teams, bijstaan met advies en heeft
kennis en ervaring van ingewikkelde hulpvragen, ernstige situaties en het
hulpaanbod dat hierbij passend is. Omdenken staat centraal. Voor oplossingen is
soms een onorthodoxe manier van werken of denken voor nodig.

Op verzoek kan er een maatwerktafel georganiseerd worden. De maatwerktafel
heeft als doel het vinden van passende hulp volgens de regionale visie. Opbrengsten
en inzichten worden in kaart gebracht. Het vertrekpunt hierbij is dat we in de praktijk
steeds beter leren vroegtijdig relevante signalen op te vangen en hier de passende
expertise aan te koppelen (‘first time right’). De maatwerktafel is nadrukkelijk geen
doel maar een middel.
De triagist werk in nauwe samenwerking met de procesregisseurs. De
procesregisseurs worden ook in het kader van de transformatie ingezet. Zij focussen
zich op jeugdigen die hun vierde traject ingaan of uithuisgeplaatste jeugdigen waarbij
er gekeken moet worden naar terugkeer naar huis of een gezinsvorm. Maatwerk is
ook hier een onderdeel van.

Sandra Klokman is de triagist van de regio. Voor meer informatie over dit project kunt
u bij haar terecht (sandra.klokman@stichtsevecht.nl). Meer informatie over dit project is
ook hier te vinden. Ideeën voor eventuele verbeteringen van het project zijn van
harte welkom. Transformeren doe je namelijk niet alleen, maar juist samen!

Beschikbaarheidswijzer gelanceerd
De eerste uitnodigingen aan gecontracteerde aanbieders om de organisaties aan te
melden zijn verstuurd. De aanmelding bestaat o.a. uit; controleren van gegevens,
toevoegen organisatie- en doelgroepomschrijving, invullen beschikbaarheid (wachttijd)
en toevoegen van specifieke zorglabels zodat verwijzers optimaal kunnen zoeken. Zie
hier eventueel de instructiefilm die de bouwer heeft gemaakt;
https://www.youtube.com/watch?v=Pt_W2uKm6v8&feature=youtu.be
De app is (kosteloos) beschikbaar op mobiele devices (telefoon, tablet) én op een
desktop, zie www.beschikbaarheidswijzer.nl. Belangrijk te weten is dat de app het voor
ons makkelijker maakt om info over wachttijden door te krijgen, maar dat we o.a. met de
andere regio's hebben moeten schikken qua structuur en dat er zeker ook nog
kinderziektes naar boven zullen komen. De komende periode zullen we ons dus inzetten
voor het aangesloten krijgen van alle gecontracteerde aanbieders en in gebruik nemen
van verwijzers. Nadere informatie voor verwijzers zal volgen zodra voldoende aanbieders
zich hebben aangemeld.

Gewijzigde meldcode
Per 1 januari van dit jaar is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling van kracht. Professionals werkzaam in het onderwijs,
kinderopvang, maatschappelijke opvang, gezondheidszorg, jeugdhulp en justitie
vallen onder de wet. Dit houdt in dat ze bij een vermoeden van huiselijk geweld,
kindermishandeling en ouderenmishandeling de 5 stappen van de meldcode dienen
te doorlopen. De 5 stappen helpen elke professional in het zorgvuldig afwegen van
de opgemerkte signalen en de acties die uit de weging voortkomen. In tegenstelling
tot de vorige meldcode is het onderscheid tussen hulpverlenen óf melding doen bij
Veilig Thuis vervallen. Elke professional neemt nu in stap 4 en 5 de volgende twee
besluiten: is melden noodzakelijk omdat er sprake is van acute of structurele
onveiligheid én de beslissing of de professional zelf hulp kan bieden. De
mogelijkheden tot het bieden van hulp is afhankelijk van het werkveld waarin de
professional werkzaam is. De verbeterde meldcode in schema, is hier te vinden.
Om de stappen binnen de eigen organisatie goed te kunnen doorlopen, is het
verplicht om een organisatieprotocol meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling te hebben. Hierin zijn opgenomen: de stappen van de meldcode,
de verdeling van verantwoordelijkheden, de borging van kennis op dit thema, hoe de
kindcheck wordt uitgevoerd, het gebruik van de verwijsindex en hoe de meldcode
intern wordt gedocumenteerd en geregistreerd.

Voor meer informatie over de meldcode:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.
Voor vragen kunt u ook terecht bij de regio-coördinator: Kristin Gerritsen
(k.gerritsen@derondevenen.nl)

Doorlopende toewijzingen vanuit 2018
Voor de afhandeling van geleverde zorg in geval van doorlopende toewijzingen
vanuit 2018 in 2019 is informatie vermeld in de communicatie over de verlenging van
overeenkomsten per 1-1-2019:

Een onderdeel van de aanpassingen ligt in de productbeschrijvingen als uitvloeisel
van de overeenkomst. Zo zijn de producten begeleiding voor zowel Jeugd als Wmo
opnieuw gedefinieerd. In deze categorie is het product midden/zwaar opgesplitst in
twee aparte producten. Zie hiervoor de bijgevoegde productcodelijst. Deze producten
zijn van kracht vanaf het verlengmoment. De bestaande toewijzingen zullen
onveranderd blijven in deze categorie. Nieuwe toewijzingen zullen op basis van deze
herindeling worden beoordeeld binnen de gestelde randvoorwaarden.

Let op: voor alle overige beschikkingen van andere zorgvormen die doorlopen vanuit
2018 in 2019 geldt het nieuw geïndexeerde tarief voor 2019.

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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