Vroegtijdig signaleren en
ondersteunen in Utrecht West

Transformatieprogramma
Jeugd

Het kan alleen als iedereen
meedoet

De regio Utrecht West (UW) is blij met het inhoudelijk
kader die het Transformatiefonds en het Actieprogramma
‘Zorg voor de Jeugd’ bieden om de vernieuwing van de
jeugdhulp een impuls te geven en de jeugdhulp dichter
naar de leefwereld van het kind en het gezin te brengen.
Het programmateam Transformatie Jeugd UW heeft
gezamenlijk met gemeenten en aanbieders de ambitie
en verantwoordelijkheid om hulp en ondersteuning
voor kinderen, jongeren en gezinnen in samenhang,
op maat en dichtbij het gezin te organiseren. Middels
acht samenhangende projecten is de verwachting dat
zorgstapelingen en residentiële plaatsingen afnemen.

Integrale vroeghulp vraagt om een sterke
ketensamenwerking tussen de diverse spelers waaronder
scholen, kinderopvang, wijkteams, huisartsen en
jeugdartsen. Om daadwerkelijk het verschil te kunnen
maken zal er tussen de diverse partijen samengewerkt
moeten worden. En dat al in een vroeg stadium. Tijdige
erkenning van een zogeheten ‘puzzelkind’ zorgt voor tijdige
ondersteuning. Niet alleen kan zwaardere problematiek
voorkomen worden, ook wordt de ondersteuning geboden
om een kind zo stabiel mogelijk op te laten groeien zodat
hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.

Integrale Vroeghulp
Het inzetten van een netwerk van Integrale Vroeghulp
is één van de instrumenten om in te zetten op de
doelen van het transformatieprogramma. Door
middel van een multidisciplinaire ketenaanpak wordt
ingezet op vroegtijdige signalering en ondersteuning
voor kinderen van 0-7 jaar met een complex beeld
van ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen.
Daardoor is men in staat beter te begrijpen waarom
jonge kinderen zich afwijkend ontwikkelen, zodat een
ontwikkelingsachterstand zo veel mogelijk beperkt kan
worden met passend hulp voor kind en ouders. Hiermee
kunnen de ontwikkeling van gedragsproblemen op latere
leeftijd en pedagogische onmacht bij ouders gedeeltelijk
voorkomen worden.

Resultaten in 2020
1. Minder uithuisplaatsingen in residentiele
voorzieningen
2. Meer uit huis geplaatste jeugdigen
verblijven in een gezinsvorm
3. Gemiddeld minder trajecten per jeugdige

Hoe werkt het?
Ontwikkelt een kind zich anders? Ontstaan er zorgen
rondom de ontwikkeling? Is er behoefte aan advies? Dan
kunnen zowel ouders als professionals, met toestemming
van de ouders, een kind aanmelden. Na aanmelding volgt
een gesprek bij het kind thuis. Daarin worden zorgen
en vragen besproken. Er wordt in kaart gebracht hoe de
ontwikkeling van het kind tot nu toe verlopen is. Vaak zal
er na dat gesprek een expertgroep bijeenkomen, inclusief
kind en ouders. De expertgroep bestaat uit diverse
jeugdprofessionals. Uit deze bespreking volgen adviezen.
Vervolgens bepalen de ouders van welke adviezen ze
gebruik willen maken.
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