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Prioriteiten Jeugdhulpregio FoodValley
Ter bespreking

Geachte leden van de Fysieke Adviestafel,
Hieronder treffen jullie een korte weergeven van de verschillende prioriteiten van de jeugdhulpregio
FoodValley op de korte termijn. Deze prioriteiten worden tot en met de zomer uitgevoerd.
Prioriteit
Trekker

Betrokkenen

Taskforce Wachtlijsten
Henk Krooi (h.krooi@nijkerk.eu) en Jan-Peter Stolte (janpeter.stolte@ede.nl)
Karakter, Lindenhout, Reinaerde, JB Gelderland, Eleos, Lokale teams
vertegenwoordiging.
Tijdens het bestuurlijk overleg van 19 april jl. is naar aanleiding van
vele signalen over lange wachtlijsten voor jeugdhulp besloten tot het
inrichten van een regionale Taskforce Wachtlijsten. Deze Taskforce
bestaande uit aanbieders, vertegenwoordigers van lokale teams,
contractmanagement en gemeenten en heeft als taak om op korte
termijn te komen tot maatregelen.

Aanleiding en doel
- Concrete afspraken over doorlopende lijn van hulp en ondersteuning
- Acceptabele wachttijd
Impact
Looptijd

1 jaar

Prioriteit
Trekker
Betrokkenen

BSO+
Jan-Peter Stolte (jan-peter.stolte@ede.nl)
Lindenhout

Aanleiding en doel
Impact

Uit de rapportages blijkt een forse toename van jeugdhulp in de vorm
van buitenschoolse opvang/kinderopvang voor kinderen met een
“beperking”. We gaan uitzoeken hoe deze vorm van je jeugdhulp zich
verhoudt tot de Wet op de Kinderopvang en hoe dit aanbod een meer
inclusieve (meer in verbinding met reguliere kinderopvang)
uitvoeringspraktijk kan worden.

- Inclusief aanbod buitenschoolse opvang/kinderopvang voor kinderen
met een beperking
- Scherpere afbakening jeugdhulp en kinderopvang
Looptijd

1 mei 2018 - 1 januari 2019

Prioriteit

Privacy- en gegevensdelen in de FoodValley - jeugd
Marion Koolstra (marion.koolstra@rhenen.nl) en Freerk Zandberg
(freerk.zandberg@jeugdfv.nl)
Gemeenten

Trekker
Betrokkenen

Nieuwe AVG-wetgeving in de uitvoering toepassen
Privacy- en gegevensreglement FoodValley is niet meer actueel-> dus
Aanleiding en doel actualiseren
Samenhang in beleid en uitvoering in de FoodValley t.b.v.
hulpaanbieders

Impact

-

Looptijd

Er is meer uniformiteit en eenduidigheid in het spanningsveld
wetgeving en uitvoering van jeugdhulp
Lokale teams meer rugdekking vanuit beleid
Alle gemeenten hebben kennis van onze governance-stukken
t.b.v. de lokale implementatie
Jeugdhulpaanbieders weten waar zij aan toe zijn vanuit onze
regio.

 Juli, verwerking naar eindfase -> september.

Prioriteit
Trekker

Actieve Regie
Marja Vogels (marja.vogels@veenendaal.nl)

Betrokkenen

Lokale Teams
Zorgaanbieders (Pluryn, ’s Heeren Loo en Lindenhout)
JBgld en Save

Aanleiding
Geconstateerd wordt dat er nu verschillen zijn in aanpak van
procesregie bij lokale teams, ZA’s en GI’s. Lokale teams wensen meer
duidelijkheid over de maníér van samenwerken bij inschakeling van ZA
en GI om bij een casus maatwerk te leveren, de screening door lokale
teams maakt hier onderdeel van uit. Met eenduidige regionale afspraken
Aanleiding en doel zal de regiefunctie van de lokale teams beter slagen en is de uitvoering
bij aanbieders beter gewaarborgd.
Doelstelling
Versterken van de procesregie bij complexe jeugdhulpvragen tussen
lokale teams, zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen, zodat de
jeugdige snel passende zorg ontvangt.

Impact

Zorgaanbieders, GI en lokale teams bereiden casussen voor en er wordt
van ze verwacht dat de juiste persoon aan tafel zit. Voorbereidingsuren
en uren voor casuïstiekoverleg. Daarnaast vloeien er acties voort uit de
besprekingen.

Looptijd

Sept 2017 – 1-1-2019

Prioriteit

Pilot SOH (specialistische ondersteuning huisartsen j-ggz)

Trekker

Corine Schuil, (corine.schuil@jeugdfv.nl)

Betrokkenen

Huisartsen, gz-psychologen werkzaam als SOH afkomstig van Karakter,
Eleos, Pro Persona, GGZ Centraal, MPB en in verbinding met CJG, lokaal
team.
Pilot loopt nu in de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Rhenen en
Scherpenzeel.



Aanleiding en doel







Impact

Inzet SOH moet leiden tot:
Minder en vooral passende gespecialiseerde jeugdhulp
Minder verwijzingen naar j-ggz
Doelen:
Ondersteunen poortwachtersrol Huisartsen
Snel en nabij (laagdrempelig) voor jeugdige
Op maat en demedicaliseren
Verbinding met lokale veld intensiveren, werken volgens 1-gezin1-plan
Kennis over j-ggz versterken (HA en LT)

Nieuwe werkwijze voor j-ggz om lokaal en binnen huisartsenpraktijk
kortdurend en oplossingsgericht te werken als onderdeel van de lokale
infrastructuur.

Pilot loopt in ieder geval tot 2019 en momenteel is er lokaal overleg en
besluitvorming over vervolg. Er wordt gebruik gemaakt van de
monitoring.
Looptijd
Prioriteit
Trekker

Doorontwikkelen tussenvariant Pleegzorg-Gezinshuis
Ali Essousi; a.essousi@barneveld.nl
-

Betrokkenen

-

John Goessens (Lindenhout & voorzitter van het Landelijk
Overleg Pleegzorgaanbieders)
Hans Kodde (De Rading)
Chantal Fijen (Pactum)
Annegien de Lange (Youke)
Hieke Visser (Timon)
Vertegenwoordiging (intensieve) pleegzorgouders

Aanleiding:
Gezinshuizen zijn oorspronkelijk bedacht als tijdelijke verblijfsplekken
ter vervanging van een residentiele opname. In de praktijk zijn
gezinshuizen getransformeerd tot perspectief biedende plekken voor
lange tijd als gevolg van de positieve werking.
De aanname is dat een deel van de jeugdigen in pleegzorg en
gezinshuizen uitwisselbaar zijn. Dat wil zeggen dat deze jeugdigen om
Aanleiding en doel
diverse redenen (breakdown, mismatching, biologische context etc.) aan
beide kanten van het spectrum terecht kunnen komen terwijl het
verschil in aanbod (zowel zorginhoudelijk als financieel) erg groot is.
Doel:
Het doel is om breakdown te voorkomen en daarmee de instroom in
gezinshuizen vanuit pleegzorg door aan te sluiten bij de hulpbehoefte
van pleegkinderen en pleegouders die zich bevinden op de scheidslijn
tussen pleegzorg en gezinshuis.

Impact

Verwachte impact is meer mogelijkheden voor pleegzorgaanbieders om
breakdown bij pleegouders te voorkomen. In welke vorm moet blijken
uit de mogelijke scenario’s die deze verkenning gaat opleveren. Dit gaan
voornamelijk spelen voor bovengenoemde aanbieders. Deze zijn om die
reden betrokken bij deze verkenning.

Looptijd

Verkennen loopt tot juli

