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Transformatie uitgelicht: Procesregisseurs
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: Procesregisseurs.

Vanaf het derde jeugdhulptraject zien we dat de uitstroom uit jeugdhulp afvlakt. De
gemeente verliest gaandeweg het zicht en de grip op deze jongeren. Daarnaast
heeft Utrecht West de ambitie om jeugdigen zo thuis mogelijk op te laten groeien.

Met het project Procesregisseurs wordt op beide ontwikkelingen ingespeeld.
De procesregisseurs focussen zich enerzijds op jeugdigen die starten met een vierde
jeugdhulptraject. Het doel van de procesregisseurs is samen met de jeugdige,
ouders, netwerk en de betrokken verwijzer(s) en (jeugd)hulpaanbieder(s) te
onderzoeken of de hulp die geboden wordt het best passend is bij het perspectief
van de jeugdige en diens ouders. Op deze wijze willen de procesregisseurs een
effectieve bijdrage leveren aan het toekomstperspectief van de jeugdige om een
optimale ontwikkeling mogelijk te maken.

Daarnaast gaan de procesregisseurs aan de slag met de jeugdigen in Utrecht West

die langdurig binnen een residentiële voorziening verblijven. De procesregisseurs
bekijken casus voor casus het toekomstperspectief en de mogelijkheid om weer naar
huis te gaan (en wat daar voor nodig is) of verder in een gezinsvorm op te groeien
(netwerk, pleegzorg, gezinshuis of andere vorm).

In alle gevallen gaat de procesregisseur aan de slag als de jeugdige (12+) en/of de
ouders hier toestemming voor geven. Hij stelt de betrokken professionals hiervan op
de hoogte. De procesregisseurs voegen tijdelijk in en hebben een adviserende rol op
basis van (hernieuwd) onderzoek. Zij nemen de zorg niet over. De
jeugdzorgaanbieder en/of verwijzer blijft aanspreekpunt. De procesregisseur zal
samen met betrokkenen de opzet van het onderzoek bepalen en bespreken. De
resultaten van dit onderzoek en het advies van de procesregisseur zullen altijd
besproken worden met alle belanghebbenden en in overleg met de jeugdige(n) en
gezaghebbende ouder(s).

In de eerste fase van het project staan kennismaking met de wijkteams en het
vormgeven van randvoorwaarden en werkproces centraal, in onderlinge afstemming
met de betrokken gemeenten.

Marije Schotpoort, tevens programmamanager, is projectleider van dit deelproject.
Voor meer informatie over dit project kunt u bij haar terecht
(marije.schotpoort@stichtsevecht.nl). Meer informatie over dit project is ook hier te
vinden.

Wibo Scholtus (De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Montfoort) en Linda Rutjens
(Woerden en Oudewater) zijn de procesregisseurs van de regio. U kunt hen bereiken
op Wibo.Scholtus@stichtsevecht.nl en Linda.Rutjens@stichtsevecht.nl.

Ideeën voor eventuele verbeteringen van het project of input voor vervolgstappen is
van harte welkom. We horen graag jullie ideeën of kansen om elkaar te versterken.
Transformeren doen we namelijk niet alleen, maar juist samen!

Zorgpaden 2015- 2018: analyse WMO
begeleiding individueel
In Zorgpaden module 1 is in het tabblad “Totaal overzichten cliënten en trajecten”
onder andere per product te zien in welk jaar zorg gestart is. Op deze manier zijn
trends eenvoudig af te lezen. Als voorbeeld nemen we u graag mee in een
trendanalyse van WMO begeleiding individueel.
Als eerst valt op dat er wordt weergegeven dat er in 2015 flink meer zorg gestart is
op de producten begeleiding individueel licht en begeleiding individueel
midden/zwaar. Dit komt omdat in 2015 alle lopende zorg opnieuw beschikt is en
daarmee gezien wordt dat de zorg toen gestart was.
Daarnaast valt op dat het aantal cliënten die starten met WMO begeleiding
individueel midden/zwaar door de jaren heen met ruim 20% per jaar toeneemt, wat
overeenkomt met de geluiden dat de zorg aan het intensiveren is. Als dat echter de
verklaring zou zijn, dan zouden we een dalende lijn in de lichte begeleiding
verwachten. Deze lijn zien we niet. Er was een daling in lichte begeleiding van 2016
naar 2017, maar in 2018 is het aantal startende cliënten met lichte begeleiding met
ruim 30% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee kunnen we zeggen
dat de zorgvraag naar WMO begeleiding over de gehele linie stijgende is binnen de
regio.
Bent u benieuwd naar hoe deze trend er voor uw gemeente specifiek er uit ziet, of
bent u nieuwsgierig naar trends op andere producten? Neem dan een kijkje naar de
Zorgpaden van uw gemeente.
Tevens willen wij u via deze weg mededelen dat indien er nog vragen zijn over de
Zorgpaden, dan kunnen jullie vanaf 1-7-2019 contact opnemen met
j.buskens@transitiepartners.nl en niet meer via j.buskens@inkooputrechtwest.nl.

Update Beschikbaarheidswijzer
Vanuit UW I&M zijn we bezig met een belronde naar gecontracteerde
zorgaanbieders voor het vullen van de beschikbaarheidswijzer met alle daarvoor
relevante informatie zoals specifieke uiteenzetting van geleverde zorgvormen en
actuele wachttijden. Gecontracteerde zorgaanbieders hebben eerder via mail de
uitnodiging hiertoe ontvangen. Een groot deel van de zorgaanbieders heeft de Wijzer
inmiddels ingevuld en bijgewerkt. Voortgang hiervan is te zien op:
www.beschikbaarheidswijzer.nl. Zie alle aanbieders van alleen onze regio door te
klikken op Utrecht West links in het startscherm.

Reminder conferentie transformatie: nog 13
dagen
Vanuit het transformatieteam Jeugd wordt een conferentie georganiseerd in het
kader van de transformatie. Het betreft een regionale, interactieve conferentie
waarbij we met elkaar in gesprek kunnen over het transformatieprogramma. Want
waarom transformeren? En hoe dan? En wat zijn de resultataten tot nu toe? De

inschrijving is in principe gesloten. Mocht je je toch nog aan willen melden, kan dat!
Je kan dan een mailtje sturen naar Madelon.kos@stichtsevecht.nl

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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