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Gevraagd Het FAT wordt gevraagd om kennis te nemen van het 
proces aangaande de pilot Langdurige Lichte 
Ondersteuning 

  

Datum 24 november 2022 

  

Duur 15 minuten 

  

Bijlagen Geen 

 

Toelichting 
Context 
Binnen de gemeenten van de jeugdhulpregio zien we dat de zorgvorm begeleiding blijft groeien in kosten 
en lengte van trajecten. Het lukt de uitvoerend medewerkers niet om af te schalen of gezinnen los te laten. 
Er wordt herhaaldelijk dezelfde zware jeugdhulp ingezet. De inzet van deze hulp met een vaak tijdelijk 
karakter sluit echter niet altijd aan bij de behoefte van het gezin. De bestaande producten bieden niet de 
mogelijkheid om langdurig contact aan te gaan met een jeugdhulpprofessional die ondersteunend kan zijn 
en beschikbaar blijft. Er lijkt een leemte in het aanbod van de jeugdhulpregio of in de manier van 
samenwerken waardoor we gezinnen niet de best passende hulp kunnen bieden. De aanname is dat er 
een mogelijke relatie is tussen de blijvende groei van begeleiding en de inzet van zwaardere vormen van 
jeugdhulp wanneer lichtere langdurige hulp nodig is. 
 
Specifiek voor deze doelgroep willen we in samenwerking met partners uit de sociale basis en  
specialistische jeugdhulpaanbieders een flexibele samenwerking/werkwijze creëren. Waarbij makkelijk op- 
en afgeschaald kan worden, aangepast aan de hulpvraag of -behoefte van het gezin. Een vertrouwd 
persoon die in en uit kan voegen wanneer nodig en aansluit bij de draagkracht van het gezin. Door deze 
gezinnen laagdrempelig en langdurig, maar ook zo licht als mogelijk te ondersteunen, willen we de steeds 
hernieuwde inzet van specialistische jeugdhulp voorkomen en aan duurzame stabiliteit werken. 
 
Binnen de pilot - Langdurige Lichte Ondersteuning (LLO) - vanuit de gemeente Ede ontwikkelen we een 
nieuwe werkwijze in de samenwerking in het zorglandschap. Hiermee willen we een blauwdruk creëren 
die kan dienen als bouwsteen voor andere gemeenten in de Jeugdhulpregio FoodValley om met deze 
werkwijze aan de slag te gaan.  
 
Beoogd effect 
- Door het volgen van de gezinnen binnen deze pilot willen we onderzoeken welke kenmerken zij 
gezamenlijk hebben en welke elementen van hulpverlening ervoor zorgen dat crisissituaties verminderd 
worden. De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zal ons ondersteunen in dit proces. 
-  Continuïteit in de juiste mate van ondersteuning en hulp bieden aan kwetsbare gezinnen en daarmee 
een duurzame oplossing creëren. 
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Advies  
 
Op dit moment willen we vooral alle partijen informeren over de pilot. Een advies met de bevindingen uit 
de pilot worden na afloop teruggekoppeld aan de FAT-leden.  
 

 

- We verwachten dat door een tijdige signalering en een snelle op- en afschaling van de juiste hulp 
zwaardere vormen van hulp of interventies niet ingezet hoeven te worden.   
- Een blauwdruk voor de nieuwe werkwijze in de samenwerking wat ook geïmplementeerd kan worden bij 
de andere gemeenten in de jeugdhulpregio en hopelijk breder. 
 
De pilot is geslaagd als: 

- We weten of LLO inzetbaar is voor de doelgroep met multiproblemen. 

- We weten welke elementen werkzaam zijn gebleken en welke niet. 

- We in elke casus het netwerk een rol hebben gegeven. 

- We in elke casus samenwerking tussen specialistische jeugdhulp en sociale basis vorm hebben 
kunnen geven of de sociale basis alleen aanwezig is. 

- In elke casus betere oplossingen voor deze gezinnen hebben weten te organiseren. 

- De groei voor ambulante begeleiding lijkt te stagneren in de casussen die we in de pilot hebben        
opgenomen. 

- De kosten van ambulante begeleiding daalt in de casussen die we in de pilot hebben opgenomen.  
Dit betreft een streven naar een afname van 40% in de kosten. 

- Ouders ervaren, dat zij met deze lichte vorm van hulp, vorm kunnen geven aan ‘goed genoeg 
ouderschap’. 

 
Het regionale proces 
In maart is er afstemming en input gevraagd aan gemeenten over de behoefte voor de inhoud van deze 
pilot. Er is voor de lokale pilot een werkgroep geformeerd met deelnemers uit de gemeente Ede, 
gemeente Veenendaal, Knooppunt van de Jeugdhulpregio FoodValley, St. ROOZ, Samen Leren Leven en 
partners uit de sociale basis. 
 
Op 26 september 2022 is de pilot in Ede gestart. De pilot heeft een looptijd van tien maanden en is 
opgezet om samen met ouders en andere betrokkenen te leren, zowel op casus- als op beleidsniveau. 
Maandelijks zijn er leerbijeenkomsten rondom casuïstiek waarbij ouders centraal staan. In het 
beleidsoverleg staan de bevindingen en gesignaleerde knelpunten centraal. Dit overleg vindt driemaal per 
jaar plaats. Beiden overleggen worden vanuit de Christelijke Hogeschool Ede inhoudelijk verzorgd. Elke 
drie maanden, na een beleidsoverleg, zullen de gemeenten geïnformeerd worden over de voortgang van 
de pilot. Ook na afloop van de pilot zullen de FAT-leden worden geïnformeerd over de conclusies en 
resultaten die volgen uit de pilot.  
 
Voorlopig voert alleen de gemeente Ede een pilot uit. Andere gemeenten kunnen de uitwerkingen van de 
blauwdruk van de pilot lokaal verder vormgeven en een pilot starten op ieder gewenst moment. Mocht dat 
het geval zijn dan worden de FAT-leden hierover geïnformeerd. 
 


