View this email in your browser

Nieuwsbrief nummer 4
Transformatie Jeugdhulp Utrecht West

Na de vakantieperiode zijn we weer terug met een nieuwe nieuwsbrief. Hoewel
het voor velen onzeker was of de vakantie door kon gaan, is de transformatie niet stil
blijven staan. We houden je graag op de hoogte van de vorderingen via deze
nieuwsbrief.

Vanuit de blik van het gezin kijken
Bij de start van het programma is er informatie opgehaald bij betrokkenen uit het
werkveld om inzicht te krijgen in de situatie van de jeugdhulpverlening in de regio
Utrecht West. Er zijn vragen gesteld over de verwachtingen, behoeftes en wat er nodig
is om de transformatie te bereiken: hoe krijgen we minder zorgstapelingen en minder

residentiële zorg voor jongeren? Nu de projecten lopen en er samen wordt gewerkt
om de gestelde doelen te bereiken, is de input van jeugdigen en ouders niet minder
belangrijk geworden. Daarom is het advies- en onderzoeksbureau JSO gevraagd
onderzoek te doen naar de ervaringen van ouders en jeugdigen binnen de
jeugdhulpverlening. Nita van Veluw en Milan Nieweg zullen het onderzoek leiden. De
uitkomsten van dit onderzoek worden gedeeld. Samen kijken we naar wat er is bereikt
en wat er verder als vervolg op de transformatie opgepakt kan worden.

Met data aan de slag voor Voorkomen Verblijf
Voorkomen Verblijf klinkt als een geheel nieuw project, maar is het eigenlijk niet.
Waarom opnieuw een wiel uitvinden als je voort kan bouwen op wat er al bekend is?
Dit geldt ook voor Voorkomen Verblijf. Het project ‘Voorkomen verblijf’ bouwt verder
op de basis vanuit het project ‘Taskforce Gezinsvormen’, waarbij de knelpunten
rondom gezinsvormen zijn onderzocht en randvoorwaarden zijn geschept.
Het project is uitgebouwd door de koppeling te maken met datagestuurd werken én
Essentiële functies. Hierdoor wordt er een beter beeld gevormd over de actuele
situatie in de regio Utrecht West aan de hand van kwantitatieve gegevens. Daarnaast
is een innovatief kernelement van dit project de flexibiliteit om in te spelen op de
ontwikkelingen of signalen die zich vanuit de data of vanuit Yeph komen. Yeph is een
samenwerking tussen Youke, Pluryn en ’s Heerenloo op het gebied van Essentiele
Functies.
Momenteel wordt gewerkt aan het completeren van de data. Vervolgens wordt de
regionale data vergelijkbaar gemaakt en geanalyseerd. Er wordt gekeken naar
ontwikkelingen, opmerkelijke zaken en dubbelingen. De analyse wordt ook naast
landelijke ontwikkelingen gelegd. Zo krijgen we een goed beeld van de actuele stand
van zaken, ontwikkelingen en het verbeterpotentieel. Dit biedt een stevige basis van
waaruit we verder kunnen bouwen aan het transformeren van de jeugdhulp.

Meer informatie over Voorkomen Verblijf? Klik hier

Een lerend programma
Naast dat we op de inhoud leren van elkaar, via het cliënt onderzoek, data of signalen
vanuit de praktijk, hebben we ook intern een lerende strategie. We hebben vorig jaar
drie stagiaires gehad die onderdeel waren van het programma en namens het
programma voor ons aan de slag zijn gegaan voor verschillende projecten. Zo heeft
een stagiaire de tussentijdse resultaten van het project Maatwerk & Triage inzichtelijk
gemaakt en is er een 'Wegwijzer complexe casussen & Maatwerk' gemaakt. Daarnaast
heeft een stagiaire een uitgebreid kwantitatief onderzoek gedaan naar
uithuisplaatsingen in de regio Utrecht West. Benieuwd naar de resultaten en
conclusies van het onderzoek? Deze zijn weergegeven via een inzichtelijke infographic.
De producten staan uitgelicht op onze website en kunnen jullie vinden via de
onderstaande links.

Resultaten en Wegwijzer Maatwerk

Infographic Uithuisplaatsingen

Vragen aan
bestuurders
Naam: Hetty Veneklaas
Functie: Wethouder Sociaal domein,
onderwijs en sport,
Gemeente Stichtse Vecht
Wat drijft jou in je werk?
Ik werk voor het algemeen belang van
de samenleving. Daarvoor wil ik

bestuurlijke verantwoordelijkheid
nemen. Als wethouder heb ik veel
contact met mensen en organisaties die
werken met kinderen en jongeren. Door
mijn werkervaring in het onderwijs en
de sport heb ik gemerkt dat het heel
belangrijk is dat een kind, als dat nodig
is, van alle kanten wordt geholpen. Dat
is mijn persoonlijke drijfveer.
Waarom is de transformatie van de
jeugdhulp in Utrecht West belangrijk
voor jou?
Ik ben ervan overtuigd dat wonen in
een instelling voor bijna niemand de
beste oplossing is. Dat wil je alleen als
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overgang van zorg naar alles weer zelf

passend is en ouders moeten daarbij zo
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goed mogelijk worden ondersteund.

de vrijwilliger van Handje Helpen

Echt maatwerk dus. Ik heb ook zelf als

worden nu gemaakt. Het andere

adoptieouder ervaren dat het heel

voorbeeldproject is de Maatwerkbende.

prettig is als zulk maatwerk beter

Dit is een overlegtafel om echt

geregeld is. Daarom draag ik graag bij

maatwerk te maken voor inwoners. Het

aan de transformatie van de jeugdhulp.

levert echte, duurzame oplossingen op.
Soms blijkt dat er iets anders nodig is

Waar ben je trots op?

dan alleen jeugdhulp om een oplossing

We werken er echt aan om hulp te

te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de

verlenen die zo goed mogelijk passend

woonsituatie. Met de maatwerkbende

is. In Stichtse Vecht hebben we twee

kijken we integraal, in lijn met de

voorbeelden van projecten (in het

bedoeling van de transformatie van het

transformatieprogramma) die goed

hele sociaal domein, naar een casus.

lopen. Namelijk de Duurzame
ondersteuning en de

Wat hoop je dat de transformatie

Maatwerkbende. Bij Duurzame

met zich mee brengt?

ondersteuning werken formele en

Ik hoop dat jongeren van 18+ ook

informele zorg samen, met als doel om

kunnen blijven rekenen op de

de wachtlijst in te perken en om

voortzetting van hun hulp. Ik hoop dat

waakvlamondersteuning te bieden.

we samen de wachtlijsten kunnen

Wachtlijsten zijn bij de jeugdhulp

aanpakken. En ik hoop dat kinderen en

immers een groot thema. Vanuit het

jongeren zoveel mogelijk hulp kunnen

Transformatieprogramma werken we

krijgen binnen hun eigen thuissituatie,

aan informele ondersteuning vanuit

want zoals gezegd: wonen in een

Handje Helpen om te voorkomen dat

instelling is voor bijna niemand de beste

escalatie plaatsvindt.

oplossing.
Volgende nieuwsbrief zal Arjan
Noorthoek, Wethouder van Woerden,
het stokje overnemen.
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