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Transformatieprogramma
Jeugd
De regio Utrecht West 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.
Het programmateam Transformatie Jeugd Utrecht West 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.

Procesregie
Utrecht West heeft zich tot doel gesteld om te voorkomen dat
jeugdigen met veel hulpverleners na elkaar te maken krijgen
(zorgstapeling). We gunnen onze jeugd dat binnen een beperkte
tijd en aantal trajecten de doelen worden behaald. Vanaf het
derde jeugdhulptraject zien we echter dat het aantal jongeren
dat uitstroomt uit jeugdhulp afvlakt. Het komt neer op: hoe meer
trajecten in jeugdhulp, hoe groter de kans dat er nog een traject
zal volgen. De gemeente verliest gaandeweg het zicht en de grip
op deze jongeren. Sommige jongeren worden ‘rondgepompt’.
Ook de regio Utrecht West kent jeugdigen met heel veel trajecten
(15 of meer).
Eén van de andere doelen is dat er minder kinderen voor
jeugdhulp uit huis moeten. Utrecht West heeft daarnaast
de ambitie dat kinderen zoveel mogelijk in gezinsvormen
opgroeien, ook als dat niet meer bij de ouders kan. De oplossing
in gezinsverband wordt bij voorkeur binnen de familie of in het
netwerk van de jeugdige gerealiseerd en anders zoveel mogelijk
in de directe omgeving van de jeugdige (om sociale contacten en
school niet af te breken). Jeugdigen kunnen daardoor zo thuis en
gewoon mogelijk opgroeien.
Procesregie draagt bij aan zowel minder zorgstapeling als meer
jeugdhulp in gezinsvormen. Het project heeft tevens als doel
om te leren of en hoe er binnen de regio Utrecht West sneller
en beter tot passende zorg kan worden gekomen, en hoe het
werk van de procesregisseur daar aan kan bijdragen. Om dit
te realiseren is het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht
gevraagd om, met en naast de procesregisseurs, in een aantal
cases te onderzoeken hoe de eerdere hulp aan de jeugdige
en het gezin er uit heeft gezien en hoe deze trajecten zich tot
elkaar verhouden. De Hogeschool Utrecht zal daartoe in gesprek
gaan met de professionals die met deze jeugdigen en gezinnen
hebben gewerkt en nog steeds werken. De Hogeschool Utrecht z

zal tevens de werkwijze van de procesregisseur inzichtelijk maken
en expliciteren. Doel is tevens het opleveren van cliëntprofielen
op basis waarvan snel en goed kan worden afgewogen bij welke
jeugdigen en gezinnen door de inzet van procesregie winst te
behalen is. De geleerde lessen zullen uitmonden in een advies
over waar en hoe procesregie kan worden geïmplementeerd.

Hoe werkt het?
De procesregisseur benadert jeugdigen (en hun ouders) op
het moment dat zij een vierde jeugdhulptraject instromen (en
waarbij in traject 1 tot en met 4 steeds sprake is van een unieke
productcode en/of unieke aanbieder). Als zij hiervoor open staan,
zet de procesregisseur samen met betrokkenen op een rij welke
hulp de jeugdige en het gezin al hebben gehad, waarom en of
het heeft geholpen. De procesregisseur geeft advies over de best
passende hulp in relatie tot de hulpvraag en de gezinssituatie.
Het doel is het inzetten van hulp met een duidelijk plan en
toekomstperspectief, waarin de doelen (verbetering of stabiliteit)
met een minimaal aantal vervolgtrajecten worden gehaald.
De procesregisseur gaat ook aan de slag met jeugdigen in
Utrecht West die in open woon- en leefgroepen verblijven. De
procesregisseur bekijkt samen met betrokkenen de mogelijkheid
om weer naar huis te gaan of verder in een gezinsvorm op te
groeien (netwerk, pleegzorg, gezinshuis of andere vorm) en wat
daarvoor nodig is.
De procesregisseur verleent zelf geen (jeugd)hulp. Na het advies
is de procesregisseur niet langer betrokken bij de jeugdige.

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
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