Transformatieprogramma Jeugdhulp
Samen beter thuis
In Utrecht West krijgen 3500 jeugdigen per jaar jeugdhulp. Veel van hen krijgen, met hun gezin, jaren achter elkaar hulp. Een paar
honderd jongeren wordt ieder jaar voor korte of langere tijd uit huis geplaatst. Utrecht West wil dat jongeren sneller en effectiever
worden geholpen. Met extra geld van met ministerie voor VWS kunnen we in onze regio een impuls geven aan de transformatie van de
jeugdhulp. De twee hoofddoelen van het programma zijn: terugdringen van zorgstapeling (het aantal jeugdhulptrajecten per jeugdige
te verminderen) en het verminderen van het aantal uithuisplaatsingen (meer kinderen in gezinnen te laten opgroeien).

Transformeren doen we
samen
Gemeenten en aanbieders hebben de ambitie en
verantwoordelijkheid om hulp en ondersteuning voor
kinderen, jongeren en gezinnen in samenhang, op maat en
dichtbij het gezin te organiseren. Door de focus op kwaliteit,
dus de best passende hulp thuis of in een gezinsvorm,
zullen minder kinderen in een instelling terecht komen of
jarenlang hulpverleners zien komen en gaan. Samen gaan
we aan de slag! Begin 2020 is het programma herzien om
samen meer impact te maken.

Het herziene programma
De projecten Maatwerk en Meer hulp in Huis worden
voortgezet. Taskforce Gezinsvormen wordt verbonden
aan Essentiele Functies en datagestuurd werken. Tot slot
wordt de pilaar Veiligheid toegevoegd, bestaande uit de
samenwerking met SAVE en het opzetten van een pilot om
de preventieve dienstverlening van de veiligheidsketen
door te ontwikkelen. Door meer focus aan te brengen en
meer verbindingen te leggen hopen we met elkaar meer
impact te maken!

Uitgangspunten van de regionale transformatie:
- Bottom up
- Lerende organisatie (uitwisseling in borging)
- Aansluiten bij het lokale, regionale en bovenregionale
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Kijk op www.transformatieutrechtwest.nl voor meer informatie.
Contact transformatieteam: Madelon Kos, 06 - 13 29 0990
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