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De afgelopen maand stond voor veel mensen in teken van corona. Dit heeft uiteraard
ook iedereen die bezig is met het transformeren van de jeugdhulp in Utrecht West
niet overgeslagen. Het was even schakelen. Ook in deze vreemdere omstandigheden
houden we jullie graag op de hoogte van de vorderingen van de afgelopen periode.
Digitaal bleef er verbinding tussen alle betrokkenen. Iedereen is gemotiveerd om door
te gaan met het transformeren!

Pleegoudergeschenk
15 mei is het zover; dan krijgen alle pleegouders in Utrecht-West een bedankje op de
mat. 15 mei is de internationale dag van het gezin en daarom staan we dan ook graag
stil bij de pleegouders in onze regio die zoveel betekenen voor onze kinderen.
Waardering uitspreken naar de mensen die met zoveel gedrevenheid en passie zich

inzetten voor onze jeugd lijkt ons dan ook meer dan verdiend! Door het
enthousiasme, de inzet en betrokkenheid van verschillende partijen is deze
waardering mogelijk gemaakt, met een top resultaat! Wat de pleegouders 15 mei gaan
krijgen houden we alleen nog even geheim. Wordt vervolgd!

Maatwerkbendes aan de slag!

In januari zijn drie maatwerkbendes (in Stichtse Vecht, Woerden en De Ronde Venen)
van start gegaan om ingewikkelde multi-problem casussen in de gemeente op te
pakken. De afgelopen periode is dit is net als vele andere projecten gewoon
doorgegaan maar dan digitaal! De overleggen van de Maatwerkbendes vinden elke
twee weken plaats, en ook tussendoor weet iedereen elkaar snel te vinden. Na de
corona periode zullen de drie maatwerkbendes samen komen om ervaringen uit te
wisselen en van elkaar te leren. Er is veel gedrevenheid bij verschillende partijen om
vanuit de complexe casuïstiek te willen transformeren. Vragen die hierbij horen zijn:
wat betekent dit nu voor onze toegang tot zorg? Hoe hebben we het nu
georganiseerd? Wat gaat er goed en wat kan beter?
Van iedere periode worden ervaringen, casuïstiek en maatwerklessen bijgehouden
zodat er geleerd kan worden van de praktijk. Daarnaast heeft er ook een
casusonderzoek plaats gevonden in samenwerking met het Verweij-Jonker Instituut,
waarbij er in wordt gegaan op 4 geanonimiseerde casussen. Hier zijn ook interessante
inzichten uit naar voren gekomen! De aankomende tijd blijven we leren van en met
elkaar. Wil je meer weten over het project? Of over de maatwerklessen of het
casusonderzoek? Klik dan op de onderstaande button.

Meer weten over de maatwerklessen of het casusonderzoek? Klik
hier

Meer hulp in huis: Duurzaam ondersteunen

Er wordt met veel enthousiasme gewerkt aan de uitvoeringspraktijk ‘Duurzaam
ondersteunen’ van het project Meer hulp in huis. We zijn bezig met de afronding van de
voorbereidingsfase waarin het draaiboek voor zowel wachtlijstondersteuning als
waakvlamzorg in elkaar wordt gezet. De coronamaatregelen houden gemeenten en
zorgaanbieders niet tegen, en daarom wordt er hard gewerkt aan een zogenaamde
‘lightversie’ van de uitvoeringspraktijk om te ontdekken welke vorm van implementatie,
ondanks corona, toch mogelijk is. Welke vormen van informele zorg kunnen op afstand
worden ingezet? En welke rol speelt de formele zorg hierbij? Dit zijn vragen die op dit
moment worden onderzocht om de uitvoeringspraktijk op een optimale manier in de
huidige samenleving vorm te geven. Wordt vervolgd!
Wil je meer weten over ‘Duurzaam ondersteunen’ of de andere uitvoeringspraktijken van
Meer hulp in huis? Klik dan op de onderstaande button.

Wilt u meer weten over Duurzaam ondersteunen?

De borging van Integrale vroeghulp
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat het project Integrale vroeghulp voor de
zomer wordt afgerond. De afgelopen periode is het borgen van het project Integrale
Vroeghulp van start gegaan. Er worden gesprekken gevoerd met de wijkteams waarbij
er ingegaan wordt op: Hoe ziet de ondersteuning voor jonge kinderen door de
wijkteams er nu uit? Hoe verloopt de samenwerking in de keten? En zijn er nog
behoeften om bepaalde onderdelen verder door te ontwikkelen? De projectleden
denken en doen tot de zomer mee met de wijkteams. Parallel aan de ondersteuning
van de wijkteams worden de lessen van het draaien van Integrale Vroeghulp als
project, evenals de ervaringen vanuit de wijkteams, gecombineerd opgeleverd in een
eindrapport. De oplevering van het rapport is een van de laatste stappen binnen het
project. Daarmee wordt integrale vroeghulp als project afgesloten..
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