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Nieuwsbrief nummer 3
Transformatie Jeugdhulp Utrecht West

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomerperiode alweer! Er wordt in het
Transformatieprogramma nog ink gewerkt binnen onze projecten, terwijl voor een
ander project de eindevaluatie afgerond wordt. Ondertussen blijven we verbinding
maken tussen én met alle betrokkenen, transformeren doen we immers samen! Zo
zijn wij ook nieuwsgierig naar de bestuurders. Wat drijft ze in hun werk? Waarom is de
transformatie zo belangrijk voor hen? Waar zijn ze trots op? Enkele vragen die we de
aankomende tijd voorleggen aan de bestuurders, om te beginnen: Edith Warmerdam,
Programmamanager.

Startschot voor de pilot Veiligheidsketen

De gemeenten Montfoort en Oudewater zijn gestart met een pilot ‘vereenvoudiging
jeugdbescherming’. Het doel is om de keten van de jeugdbescherming te verbeteren
en vereenvoudigen. Hierbij staat de vraag van het kind en het gezin centraal.
Dit ligt in lijn van de transformatieagenda maar sluit ook aan bij het actieprogramma
‘Zorg voor de Jeugd’.
De lokale teams zijn de meest constante factor in de begeleiding van het kind en gezin
en de jeugdbeschermingsketen is daarbij aanvullend. Voor de pilots wordt er dan ook
een samenwerking aangegaan met het Jeugdteam Montfoort, Stadsteam Oudewater,
Woerden Wijzer Jeugdteams, Veilig Thuis Utrecht, Raad voor de Kinderbescherming en
Samen Veilig Midden-Nederland afdeling jeugdbescherming en SAVE-teams. Samen
gaan ze het verschil maken!
Alle betrokkenen willen dat deze pilot direct in de praktijk leidt tot vernieuwing en tot
nauwere samenwerking. Iedereen blijft wel werken binnen het wettelijk kader maar in
de praktijk wordt er nu ingezet op het pakken van de vrijheid binnen het wettelijk
kader om tot vernieuwing te komen. In Montfoort en Oudewater wordt er
voorgebouwd op afspraken de reeds gemaakt zijn tussen de lokale teams en Samen
Veilig Midden-Nederland. Zo richten beide teams zich op het zelf begeleiden van
gezinnen, ook bij serieuze zorgen over het kind. Daarnaast worden meldingen bij
Veilig Thuis voortaan altijd gemeld bij het lokale team. Samen bespreken ze wat de
beste aanpak is. Door daarnaast ook gecerti eerde instellingen en Veilig Thuis te
betrekken komen ze tot een betere gezamenlijke oordeelsvorming.
De opbrengsten en lessen die geleerd worden zullen gedeeld worden met de overige
gemeentes in Utrecht West.

Meer weten over de pilot Veiligheidsketen? Klik dan hier.

Eindevaluatie Integrale Vroeghulp gereed

Het project Integrale Vroeghulp is in projectvorm afgesloten. Er zijn mooie stappen
gezet, maar ook lessen geleerd. Om hier meer handen en voeten aan te geven is door
Dock4 een eindevaluatie opgeleverd. Het doel was om antwoord te geven op de
volgende vragen: Hoe is Integrale Vroeg Hulp (IVH) nu ingericht in de vijf
regiogemeenten? Wat hebben we geleerd van de pilot IVH? Wat is de e ectiviteit van
IVH? Deze vragen zijn beantwoord door middel van gesprekken met de wijkteam en
evaluaties vanuit ouders, de coördinator en de trajectbegeleider.
Hoe is IVH nu ingericht?
Meerdere jeugdteams van de vijf regiogemeenten zijn in de opbouw- doorstartfase. Zij
geven aan dat er geen speci eke kennis en ervaring aanwezig is op het jonge kind.
Men wil wel aan de slag met vroegsignalering en de keten van het jonge kind en weet
dat daar een ontwikkeltaak ligt. Zo wordt het aantrekken van ervaren medewerkers
met diskundigheid op het gebied van het jonge kind en deze toevoegen aan het jeugd
team benoemd. Ook verbinding leggen of versterken met verwijzers wordt
aangegeven, met name uit de verbinding met de Jeugdgezondheidszorg is nog winst
te behalen. Daarnaast blijkt de regie houden bij verwijzingen een ontwikkeltaak te zijn.
Tenslotte werd aangegeven dat contacten met paramedicien specialistische en
diagnostische centra structureren en borgen een belangrijke ontwikkeltaak te zijn.
E ectiviteit van de pilot

Ook werd de e ectiviteit van de pilot bekijken. Zo bleek dat de pilot onvoldoende
aansloot bij de vraag en ontwikkelingsfase waarin de meeste jeugdteams zich
bevinden. De cases uit de pilot IVH tonen wel aan dat IVH en de trajectbegeleider een
duidelijke meerwaarde hebben bij complexe cases. Het geeft rust en structuur in het
gezin. IVH kent namelijk korte wachttijden en de doorlooptijd is korter door inzet van
de trajectbegeleider. Dit haalt frustraties en blokkades weg tussen gezin en
ketenpartners. De inzet van de trajectbegeleider heeft in een aantal van de
behandelde cases geleid tot matched care, voorkwam stepped care en daarmee
onnodige kosten.
Het vervolg
Het evaluatierapport wordt met de wijkteams in regionale context besproken. Welke
stappen zijn wenselijk? En hoe sluiten deze aan bij de ontwikkeling van de wijkteams?
Wat is er nodig? Deze vragen zullen tijdens de bespreking o.a. centraal staan. Van
daaruit bouwen we met elkaar verder.

Vragen aan
bestuurders
Naam: Edith Warmerdam
Functie: Programmamanager
Transformatie Jeugdhulp Utrecht-West
Wat drijft jou in je werk?
Mijn eigen kinderen. Sinds ik kinderen
heb, en dat is nu al ruim 16 jaar, gun ik
ieder kind een fantastische, veilige,
magische plek om op te groeien en zich
te ontwikkelen. Dat ik daar een kleine
bijdrage aan mag leveren, vind ik super.

Wat hoop je dat de transformatie

met zich mee brengt?
Waarom is de transformatie van de
jeugdhulp in Utrecht West belangrijk

Een blijvende impact. Ik zou het
fantastisch vinden als alles wat we nu

voor jou?
Dat zijn we aan de jongeren en kinderen
in Utrecht-West verplicht. Ik vind het

met elkaar oppakken en ontwikkelen,
ook na dit jaar door gaat. Borging wordt
het laatste half jaar van dit programma

heel ingewikkeld te zien dat zo veel
kinderen een diagnose of label

voor mij het sleutelwoord. Ik denk hier
bijvoorbeeld aan: Het bestendigen van

opgedrukt krijgen. Dat we dit ook nog
vaak speci ek in de jeugdkoker houden

de samenwerking tussen het formele en
informele netwerk, de integrale uitvraag

en dat we daarbij soms vergeten naar
de jongere als geheel te kijken in relatie
tot zijn omgeving. Als we door deze

en aanpak bij complexe casussen, de
kracht van het lokale team en het
samenspel met Veilig Thuis, de Raad

transformatie een klein beetje weer
terug gaan naar normaal en het met

voor de Kinderbescherming en de
gecerti ceerde instellingen als het gaat

elkaar eens zijn dat jongeren fouten
mogen maken en soms nog een beetje

om de pilot jeugdbescherming. Maar dit
kunnen wij als team niet alleen, daar

struikelen, dan ben ik al heel tevreden.
Waar ben je trots op (in relatie tot de

hebben we de inbreng van gemeenten
en zorgaanbieders bij nodig: alleen met
elkaar kunnen we transformeren! Als

transformatie)?
We zijn geen natuurlijke regio en

we over minimaal twee jaar nog de
vruchten plukken van dit programma,

werken met elkaar allemaal net een
beetje harder om toch tot een goed

hebben we het met elkaar goed gedaan.
Daar gaan we als team ons voor

resultaat te komen. Zo ook rond de
transformatie van de jeugdhulp. Alle

inzetten! Voor de volgende nieuwsbrief
draag ik het stokje over op Hetty

betrokkenen; ouders, jongeren,
professionals, beleidsmedewerkers,
managers en bestuurders werken hard

Veneklaas (wethouder Stichtse Vecht)
en daag ik haar uit zich uit te spreken
waar zij zich hard voor gaat maken en

en vanuit een enorme betrokkenheid.

waar ze trots op is!

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Neem
dan contact op!
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