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Transformatie Jeugdhulp Utrecht West

Het jaar loopt langzaam ten einde en dat betekent dat de komende maanden in het
teken staan van het borgen van het Transformatieprogramma. Geleerde lessen
worden opgehaald, opbrengsten worden genoteerd en er wordt geëvalueerd.
Ondanks dat het programma officieel eindigt op 31 december 2020, blijft de
transformatie uiteraard doorgaan. In deze nieuwsbrief houden we je graag op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Start van de Regionale Agenda
In de brief ‘Perspectief voor de Jeugd’ van 20 maart 2020 van de ministers Hugo de
Jonge en Sander Dekker wordt gesproken over het opstellen van een Regionale

Agenda Zorg voor de Jeugd om de organisatie van de jeugdzorg te verbeteren. Hierbij
wordt zoveel mogelijk uitgegaan van initiatieven die al worden uitgevoerd, zoals de
projecten van het Transformatieprogramma, boven regionale activiteiten, landelijke
programma’s en de gespreken die lopen met jeugdhulpaanbieders. De doelen van de
Regionale Agenda zijn 1) het beschrijven van de ondersteuning van jeugd in de regio
in samenwerking met aanbieders/hulpverleners, ouders/jongeren en lokale team, en
2) het verzekeren van de opbrengsten van het huidige Transformatieprogramma en
de keuze voor een aantal vervolgprojecten gericht op deze transformatiebeweging.
De Regionale Agenda voor regio Utrecht West zet in op het formuleren van
transformatiedoelen waar de regio zich gezamenlijk aan committeert. De agenda gaat
over ‘het wat’ en niet over ‘het hoe’. Dat betekent dat de lokale agenda geen afspraken
vastlegt over de manier waarop de transformatiebeweging leidt tot regionale
inkoopafspraken met aanbieders. Voor de regionale samenwerking op inkoop wordt
uitgegaan van de huidige afspraken die regionaal zijn vastgelegd. Zo zijn er afspraken
gemaakt voor de jeugdbeschermingsketen en gezamenlijke inkoop van SAVE.
Daarnaast wordt samengewerkt rondom Essentiële Functies en met expertiseteam
Yeph.
Op donderdag 26 november 2020 vindt de regionale eindbijeenkomst van het
Transformatieprogramma digitaal plaats. Hierbij staan we samen met beleidsmakers,
managers, bestuurders en betrokken aanbieders stil bij de opbrengsten van het
Transformatieprogramma, de opzet van de Regionale Agenda en zoomen we in op
vervolgvragen vanuit de transformatieprojecten. Alle opbrengsten uit deze
bijeenkomst worden meegenomen in de Regionale Agenda.

Maatwerk en doorontwikkeling
De ontwikkeling van Maatwerk in Utrecht West vanuit het Transformatieprogramma
Jeugd loopt ten einde. Het is een mooi en lerend proces geweest. In het eerste jaar zijn
er rond de 100 vragen gesteld van professionals, beleidsmakers en andere
betrokkenen. Hiervan hebben we veel geleerd over uitvoering, organisaties, beleid en
bestuurders. In het tweede jaar hebben drie gemeenten ervoor gekozen om zelf een

Maatwerkbende te organiseren. Professionals vanuit verschillende domeinen, zoals
werk & inkomen, WMO, Jeugd, Jeugdconsulenten, jeugdteam en sociaalwijkteam zijn
samen aan de slag gegaan om gelegitimeerd maatwerk te leveren.
Gemeenten zijn momenteel aan zet om te bepalen of en hoe zij deze
maatwerkaanpak willen integreren in hun toegang tot hulp. Gemeente Woerden heeft
aangegeven door te willen gaan met deze aanpak en deze wil implementeren binnen
de gemeente. Gemeente Stichtse Vecht denkt na over de visie en de uitvoering als het
gaat om de toegang tot hulp en hoe deze aanpak hierbij aansluit. Dit is onderwerp van
gesprek met uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. In gemeente De Ronde
Venen wordt door medewerkers en management gewerkt aan de inrichting van de
voorliggende processen. Zodra deze zijn ingericht, kunnen zij de Maatwerkbende
vervolgen. Het zijn bijzondere tijden waarin de transformatie voorzichtig begint te
komen. Laten we hier met elkaar aan blijven werken!

Vragen aan
bestuurders
Naam: Arjan Noorthoek
Functie: Wethouder van Gemeente
Woerden
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hulp op het juiste niveau aan te bieden.
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vooral op ‘wat kan wel’. Door buiten de
gebaande paden te denken hebben we
laatst drie kinderen toch samen kunnen
huisvesten. Twee van hen waren op het
moment van huisvesting minderjarig.
Iets dat in de oude structuur niet
mogelijk was geweest.
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