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Nieuwsbrief nummer 1
Transformatie Jeugdhulp Utrecht West

Welkom!
Welkom bij de eerste nieuwsbrief vanuit het transformatieprogramma Jeugdhulp in Utrecht West!
Via deze nieuwsbrief willen we u geregeld op de hoogte houden van de meest recente
ontwikkelingen. De komende nieuwsbrieven geven we ook inzicht in de opbouw van het
programma, de stand van zaken van projecten en interessante nieuwtjes!

Herziening Transformatieprogramma Jeugdhulp
In januari 2019 is het transformatieprogramma jeugdhulp Utrecht West van start gegaan. Iets
meer dan een jaar na de start was het tijd het programma en de resultaten onder de loep te
nemen. Liggen we nog op koers? Doen we de goede dingen in het programma en doen we de
goede dingen ook goed?

De afgelopen periode is gebruikt om het programma te bespreken met diverse partijen. Er is
geluisterd en veel informatie opgehaald. Op basis van deze gesprekken is besloten om het
programma te herzien. Deze nieuwsbrief licht toe hoe we ons in 2020 ook in blijven zetten om de
jeugdhulp te transformeren! Dat doen we samen!

Terugblik: waar gaat het over?
In Utrecht West krijgen ongeveer 3500 jeugdigen per jaar jeugdhulp. Een paar honderd jongeren
wordt ieder jaar voor korte of langere tijd uit huis geplaatst. Voor deze kwetsbare groep kinderen
en jongeren hebben we in Utrecht-West met elkaar onderschreven dat hier goede voorzieningen
en deskundigheid voor moet zijn. Vanuit deze ambitie gaan we samen aan de slag om het aantal
uithuisplaatsingen en jeugdhulptrajecten per jeugdige te verminderen en onze jeugd zo veel
mogelijk op te laten groeien in een gezin. In onze programma aanvraag worden alle projecten
toegelicht.

Meer weten over de aanvraag van de projecten? Klik hier

Het herziene programma
De projecten Maatwerk en Triage en Meer hulp in Huis lopen goed. Met deze projecten gaan we
ook verder. In het programma zal er plek worden gemaakt voor bovenregionale ontwikkelingen
die goed aansluiten bij de doelstelling van het Transformatieprogramma. Dit zijn: de pilot
preventieve Veiligheidsketen in de gemeente Oudewater en Montfoort, evenals de Essentiële
functies (waarbij ook een koppeling met Yeph gemaakt zal worden). Bij de Veiligheidsketen wordt
er gekeken naar de doorontwikkeling van de preventieve dienstverlening. De Essentiële Functies
zullen aansluiten bij het project Taskforce Gezinsvormen, zodat dit project nóg steviger gaat
staan, concreter wordt en resultaatgerichter wordt. Hieronder vindt u de visuele weergave van het
herziene programma.

Veranderingen
Het uitgangspunt van het programma is om van onderop te werken. De transformatie begint
immers op de werkvloer. Deze cultuurverandering worden gefaciliteerd door de volgende
aanpassingen in het programma:
Het project Crisis wordt opgepakt door De Ronde Venen namens de gemeenten in de
regio Utrecht West.
De taken van het project Outcome wordt vanuit team Inkoop & Monitoring Utrecht West
opgepakt.
De aanpak Kindermishandeling en huiselijk geweld is een taak van de lokale gemeenten
en wordt terug gebracht naar de gemeenten. Waar nodig kan uiteraard de bovenregionale
contactpersoon ingeschakeld worden.
Het project Integrale Vroeghulp wordt voor de zomervakantie geborgd op lokaal niveau. De
gemeenten hebben de gezinnen voldoende in beeld en de taken en aandachtspunten
vanuit Integrale Vroeghulp worden uitgezet in de gemeente.
Procesregie sluit af na een eindevaluatie. Recentelijk hebben verschillende gemeenten zelf
procesregisseurs aangetrokken. De gemeenten kan de informatie uit de eindevaluatie
gebruiken voor de ondersteuning van de eigen procesregisseurs.
Tenslotte wordt het project UW Academie anders vormgegeven. Het leren gaat zo veel als
mogelijk geïntegreerd worden in de projecten aangezien leren van én met elkaar een
belangrijke pijler blijft in het programma.

Wilt u meer weten over de herziening? Neem dan contact op!

Wijzigingen team

Tenslotte heeft het Transformatieprogramma
een nieuwe programmamanager: Edith
Warmerdam. Edith heeft hiervoor op
verschillende posten gezeten. Zo heeft ze
gewerkt als Kwartiermaker Toegang Jeugd bij
de gemeente Stichtse Vecht, Projectleider
Impuls Residentiële Zorg in Nijmegen en
Programmamanager Transformatie
Jeugdzorg in de regio FoodValley.
Door het afsluiten en het anders inrichten van
projecten komt ons transformatieteam er ook
anders uit te zien. Op onze website is
iedereen van het transformatieteam te zien.

Meer weten over het team? Klik hier
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