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Inleiding
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de nieuwe jeugdwet. Dit
betekent dat gemeenten niet alleen meer verantwoordelijk zijn voor jeugdgezondheidszorg en preventief
jeugdbeleid, maar ook voor alle vormen van jeugdhulp waarbij een indicatie nodig is zoals specialistische
jeugdhulp, begeleiding, verzorging en geestelijke gezondheidszorg. Deze decentralisatie gaat gepaard met
een bezuiniging. Voor de decentralisatie is niet alleen een transitie nodig (overname van taken en
verantwoordelijkheden), maar ook een transformatie van het stelsel van jeugdhulp. De bezuiniging die wij
moeten realiseren kan op diverse manier vorm krijgen. Wij willen dat doen door versterking van het
preventieve veld en versterking van nazorg. Daardoor zal naar verwachting minder gebruik worden
gemaakt van specialistische zorg. Wij gaan dan ook niet uit van een bezuinigingsopdracht maar van een
veranderopdracht die wij samen met inwoners vorm willen geven, en waarbij we invulling willen geven aan
het ondersteunen naar eigen kracht en samenkracht (familienetwerk, de buurt, sportvereniging en
onderwijs) en meer zelfstandigheid, regie op het eigen leven.
In het Masterplan Sociaal Domein (2017) staat op hoofdlijnen omschreven hoe praktisch invulling gegeven
wordt aan de transformatie en in de kadernota Sociaal Domein (2015) zijn de kaders waarlangs de
transformatie vorm krijgt beschreven. In het vervolg daarop nemen we het jeugddomein onder de loep. In
dit uitvoeringsplan jeugd wordt een overzicht gegeven van ontwikkelrichtingen waar wij als gemeente
aandacht aan geven om de transformatie binnen het jeugddomein gestalte te geven. Ontwikkelrichtingen
zijn geen nieuw beleid, maar thema's waar wij binnen het jeugddomein in 2018 (en verder) aandacht aan
willen geven binnen de kaders van de kadernota Sociaal Domein (2015). Het accent ligt daarbij op het
stimuleren en ondersteunen van de normale ontwikkeling van jeugd, in plaats van de nadruk te leggen op
problemen, wat aansluit bij het concept positieve gezondheid. Hierdoor zijn preventie, het versterken van
eigen kracht en het versterken van de opvoedomgeving enerzijds belangrijke uitganspunten zijn in dit
plan. Anderzijds gaat onze aandacht uit naar het verbeteren van de nazorg en de waakvlam begeleiding.
De focus van alle ontwikkelrichtingen liggen op preventie, wat tevens een belangrijk uitgangspunt is van
de

kadernota:

"Vroeg

signaleren

en

preventie.

Snel

opschalen

als

dat

nodig

is.".

De

ontwikkelingsrichtingen worden uitgewerkt in concrete acties, welke samen met diverse stakeholders (denk
aan scholen en JGZ), verder uitgewerkt zullen worden.
Het uitvoeringsplan is ontwikkeld door beleid, in samenwerking en afstemming met de uitvoering
(coördinator coaches, kwaliteitsmedewerker, leerplicht), waardoor het plan intern breed gedragen wordt.
Het plan is tevens afgestemd met andere beleidsvelden binnen onze gemeente, denk aan veiligheid,
onderwijs, sport- en bewegen en participatie. Het plan is als volgt opgebouwd:
1. Overzicht jeugdveld gemeente Renkum
2. Overzicht ontwikkelrichtingen
3. Overzicht stakeholders rondom jeugd
4. Overzicht overleggen/afstemming rondom jeugd
5. Schema tijdsplanning acties
6. Tijdsplanning
7. Toelichting acties per ontwikkelrichting (hierin staan de acties in het schema uitgebreider per
ontwikkelrichting toegelicht en is ook te lezen welke acties al gerealiseerd zijn).
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1. Hoe ziet het Jeugdveld in de gemeente Renkum eruit?
In de onderstaande afbeelding wordt het jeugdveld van de gemeente Renkum als conceptueel model
weergegeven. In het model staat de jeugdige centraal. Het gezin staat het dichts bij de jeugdige. Het is
bekend dat jeugdigen het beste tot wasdom komen in hun eigen omgeving. Dit kan niet altijd. Soms
hebben jeugdigen ondersteuning nodig, soms hun ouders en soms het hele systeem. Hierbij komen
verschillende richtingen binnen het Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en participatie), maar ook ROM bij elkaar.
Er kan dan ondersteuning komen vanuit de algemene voorzieningen of vanuit maatwerk.
Als er problemen zijn, zijn deze meestal binnen het gezin op te lossen. Wanneer dat niet lukt is er vaak
ondersteuning mogelijk vanuit de sociale opvoedomgeving, die bestaat uit het eigen netwerk, onderwijs en
algemene voorzieningen. Buren, familie, vrienden of andere bekenden kunnen een gezin helpen wanneer
het wat extra hulp nodig heeft. Het ondersteunen van gezinnen begint voor ons in de samenleving, niet in
de hulpverlening. Wij willen als gemeente daarom de opvoedomgeving versterken. De algemene
voorzieningen bestaan onder andere uit consultatiebureaus, huisartsen, scholen, kinderopvang en
(sport)verenigingen. Het zijn voorzieningen waar elk gezin mee te maken heeft. Ook de vrij-toegankelijke
voorzieningen bedoeld in de verordening Jeugd en wmo zoals Renkum voor Elkaar vallen hieronder. Het
zijn voorzieningen die voor iedereen zonder belemmeringen beschikbaar zijn. De voorzieningen zijn
aanwezig in het dagelijkse leven van de jeugdige en het gezin, waardoor zij ook wel als vindplaatsen voor
vragen bij opvoeden en opgroeien gezien kunnen worden en vaak als eerste signaleren dat er zorgen zijn
om een jeugdige. Zij hebben daarom naast een ondersteunde- ook een signalerende functie.

Wanneer ondersteuning vanuit de sociale opvoedomgeving onvoldoende blijkt te zijn, is er mogelijk een
vorm van hulp nodig om het gezin te ondersteunen. Soms zal er een vraag liggen die vooral betrekking
heeft op de jeugdige, maar het kan ook zijn dat er ook hulp voor andere gezinsleden nodig is. Er wordt
altijd gezinsbreed bekeken wat er nodig is. Dit kan hulp vanuit de jeugdwet zijn, denk aan ambulante
ondersteuning of opvoedondersteuning, maar ook hulp vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning
(wmo) of hulp vanuit de participatiewet. Er wordt altijd over de grenzen heen gekeken en bekeken welke
vorm van hulp het beste past, waarbij we de verschillende wetgevingen niet afbakenen. Omdat dit
uitvoeringsplan specifiek over jeugd gaat, zal de focus echter wel op jeugdhulp blijven liggen en minder op
hulp vanuit wmo of participatiewet. Wel zal het overlap af en toe aan bod komen. Het Sociaal Team en
verwijzers kunnen toegang geven tot individuele jeugdhulp.
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2. Ontwikkelrichtingen
Dit uitvoeringsplan is opgebouwd uit ontwikkelrichtingen. Een ontwikkelrichting past binnen het beleid van
de kadernota, is gebaseerd op een thema en kent een brede horizon. Het pad (de ontwikkeling) naar de
horizon wordt in samenspraak met stakeholders vorm gegeven en blijft voortdurend veranderen. Voor het
jeugddomein hebben wij de volgende ontwikkelrichtingen benoemd:

Versterken van het preventieve veld
Wij streven er als gemeente Renkum naar om:
a.

Alle stakeholders binnen het jeugdveld in beeld hebben en te verbinden in een netwerk

b.

Vrij toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen te bieden, om de omgeving rondom jeugdigen
en gezin te versterken, hulpvragen te voorkomen of te voorkomen dat hulpvragen erger worden

c.

Gezondheid, welzijn en levensstijl van jeugdigen op een positieve manier te bevorderen

d.

Leerplicht op een preventieve manier in te zetten

e.

De veiligheid van alle jeugdigen te bevorderen

f.

Preventief aandacht te schenken aan jeugdigen in armoede

Het accent van dit plan ligt op het versterken van het preventieve veld, wat aansluit op uitgangspunt 4 van
de kadernota: “Vroeg signaleren en preventie. Snel opschalen als dat nodig is.” Door tijdig te signaleren en
in te zetten op preventie, kan voorkomen worden dat er hulpvragen ontstaan of dat hulpvragen erger
worden. Om het preventieve veld te versterken is het belangrijk om de partners in het netwerk te kennen
(kadernota Sociaal Domein, 2015). Wij zetten er daarom op in om alle stakeholders binnen het jeugdveld
in beeld te hebben en te verbinden in een netwerk. Hierdoor weten stakeholders elkaar zo nodig snel te
vinden en kan er zo nodig snel de juiste vorm van ondersteuning ingezet worden. Ook de rest van de
aandachtspunten onder deze ontwikkelrichting sluiten aan bij het versterken van het preventieve veld.

Jeugdigen ‘zo thuis’ mogelijk laten opgroeien
Wij streven er als gemeente Renkum naar om:
a.

Wanneer een gezin uit balans is, eerst een oplossing te zoeken in het eigen netwerk van het gezin,
vervolgens te

bekijken of vrij

toegankelijke- of laagdrempelige

voorzieningen voldoende

ondersteuning bieden en ten slotte te bekijken of een individuele voorziening voldoende
ondersteunend is.
b.

Eén huishouden, één plan, één regie toe te passen, zodat een hulpvraag zo volledig mogelijk
opgepakt wordt en verschillende vormen van hulp goed op elkaar afgestemd worden. Dit kan eraan
bijdragen de balans in een gezin te herstellen.

c.

Wanneer het echt niet anders kan een zo passend mogelijke gezinsvorm voor de jeugdige te
organiseren, zo dicht mogelijk bij de vertrouwde omgeving van de jeugdige.

d.

Het mogelijk te maken dat jeugdigen langer (tot hun 23ste) bij hun pleegouders kunnen blijven

Met “jeugdigen ‘zo thuis’ mogelijk laten opgroeien” wordt bedoeld: zo veel mogelijk in hun eigen
omgeving. Om jeugdigen ‘zo thuis’ mogelijk op te laten groeien, is het belangrijk dat er bij een (hulp)vraag
altijd eerst naar eigen mogelijkheden gekeken wordt van een huishouden, wat aansluit op het
uitgangspunt “versterken van eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van inwoners” in de
kadernota. Daarnaast is het belangrijk om “één huishouden, één plan, één regie toe te passen”, om het
huishouden dat hulp nodig heeft integraal te benaderen en alle systeemleden te helpen. Het aandachtspunt
“het mogelijk maken dat jeugdigen langer (tot hun 23 ste) bij hun pleegouders kunnen blijven” past bij het
uitgangspunt “het bieden van een vangnet voor inwoners in een kwetsbare positie” van de kadernota:
jeugdigen hebben juist bij de overgang naar 18 jaar een stabiele omgeving nodig die hen bij deze
overgang kan ondersteunen, waardoor verlengde pleegzorg dan een vangnet vormt en de jeugdige op
deze manier zo veel mogelijk ondersteunt wordt in zijn/haar eigen omgeving.
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Soepele overgang van 18- naar 18+
Wij streven er als gemeente Renkum naar om:
a.

De 18-/18+ integraal te bekijken en per casus maatwerk te bieden.

b.

Het mogelijk te maken dat jeugdigen langer (tot hun 23ste) bij hun pleegouders kunnen blijven

In kader van preventie vinden wij het belangrijk dat jeugdigen de volwassenheid met een goede basis
beginnen. Omdat jeugdigen bij de overgang naar 18 jaar met verschillende levensdomeinen te maken
hebben, is er voor een soepele overgang naar de volwassenheid een integrale samenwerking tussen de
domeinen nodig om jeugdigen maatwerk te kunnen leveren. Ook deze ontwikkelrichting sluit aan bij het
uitgangspunt “het bieden van een vangnet voor inwoners in een kwetsbare positie” en het onderdeel
“maatwerk” van de beleidsrichting “het versterken van de samenleving” van de kadernota.

Versterken toegang Jeugd
Wij streven er als gemeente Renkum naar om:
De toegang Jeugd te versterken door te zorgen voor een laagdrempelige, goed vindbare toegang die
outreachend te werk gaat en samen met het gezin passende ondersteuning organiseert.
Deze ontwikkelrichting sluit aan bij de beleidsrichting “Sociaal Team als vliegwiel voor de transformatie”
van de kadernota. Het Sociaal Team is het centrale punt van de toegang. In kader van preventie vinden we
het belangrijk dat de toegang zo sterk mogelijk is zodat vragen snel gesignaleerd en opgepakt worden. Het
is daarom belangrijk dat stakeholders het Sociaal Team wanneer nodig snel inschakelen, zodat de
hulpvraag verder opgepakt wordt. Bij het versterken van de toegang is ook waakvlamcontact belangrijk:
wanneer het dan even niet zo goed gaat kan het gezin dan weer snel bij het Sociaal Team terecht.

Verantwoord inzetten drang en dwang
Wij streven er als gemeente Renkum naar om:
Het gebruik van drang en dwang zo veel mogelijk te voorkomen en wanneer drang en drang toch
nodig blijken, de jeugdige en het gezin zoveel mogelijk te betrekken bij dit proces. Er wordt dan
zoveel mogelijk mét hen bepaald.
We willen er voornamelijk op inzetten drang en dwang te voorkomen, wat past bij: “Vroeg signalen en
preventie. Snel opschalen als dat nodig is” (kadernota, 2015). Alle ontwikkelrichtingen dragen hier aan bij.
Wanneer opvoeders

zelf hun verantwoordelijkheid niet erkennen, geen stappen kunnen zetten om een

situatie te verbeteren en geen hulp aanvaarden, is het soms toch nodig over te gaan op drang of dwang,
wat ook wel als opschalen gezien kan worden. We vinden het dan belangrijk jeugdige en gezin zoveel
mogelijk mee te nemen in het proces, wat past bij “communicatie is een interactief proces” (kadernota,
2015). De nadruk ligt niet alleen bij het zenden van informatie, maar ook op luisteren en in gesprek gaan.

Samenwerken in transformatie jeugdhulpaanbieders
Wij streven er als gemeente Renkum naar om:
a.

Trajecten op maat aan te bieden

b.

Aanbod goed aan te laten sluiten op de vraag, waarbij er resultaatgericht hulp ingezet wordt

Deze ontwikkelrichting sluit aan bij het onderdeel maatwerk van “het versterken van de samenleving” en
“de gemeente als regisseur”. We willen trajecten zo veel mogelijk op maat in zetten, zodat er
ondersteuning geboden wordt die afgestemd is op behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van
een persoon. Hierdoor sluit het aanbod zo goed mogelijk aan op de vraag. De gemeente is regisseur
doordat het jeugdhulp uit laat voeren door jeugdhulpaanbieders. Ook stuurt de gemeente als regisseur
naar vraaggerichte ondersteuning, waarover het afspraken maakt met aanbieders.
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3. Levensfase jeugd
Voor ouders en kinderen valt de opvoeding in verschillende fases onder te verdelen. Iedere fase kent zijn eigen voorzieningen en stakeholders. Hieronder
staat het overzicht hiervan.

Legenda:
= algemene voorziening
= vrij toegankelijke voorziening

Indv. voorz.

Indv.
Voorz.
Prenatale
zorg

Opvoeden van
een Meerling
(cursus VGGM)
JGZ
Kinderopvang

Indv. Voorz.

Indv. Voorz.

VVE

VVE

Gezinsondersteuning KO

Gezinsondersteuning KO

Kindpakket

Kindpakket

Sport & Beweegteam

Sport & Beweegteam

Pubercursus (VGGM)

2GetThere

Dynamo Jeugdwerk

Dynamo Jeugdwerk

JGZ

JGZ

(Sport, cultuur, vrije tijd)
vereniging

(Sport, cultuur, vrije tijd)
vereniging

= laagdrempelige voorziening
= individuele voorziening
= voorzieningen volwassenen

Indv. Voorz.
Sport & Beweegteam
2GetThere

Dynamo Jeugdwerk

Indv. Voorz.
Sport & Beweegteam
2GetThere

(Sport, cultuur, vrije tijd)
vereniging

Dynamo Jeugdwerk
(Sport, cultuur, vrije tijd)
vereniging

Leerplicht/leerrecht

Leerplicht/kwalificatieplicht

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
Voortijdig Schoolverlaten (RMC)

Paramedische
zorg

School (PO)/BSO

School (VO)/MBO/HBO

MBO/HBO/WO

Studie/werk

Paramedische zorg

Paramedische zorg

Paramedische zorg

Paramedische zorg

Tandarts

Tandarts

Tandarts

Tandarts

Tandarts

Huisarts

Huisarts

Huisarts

Huisarts

Huisarts

Huisarts

-9 maand
maanden

0-4 jaar

4-12 jaar

12-18 jaar

18-23 jaar

23-27 jaar

Paramedische
zorg

Renkum voor Elkaar, wehelpen.nl,
Sterk Renkum
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Participatiewet, wet maatschappelijke ondersteuning

4. Stakeholders Jeugd
Zoals in het schema hiervoor (zie blz. 7) duidelijk wordt, hebben wij met een veelheid van partijen
te maken. Hieronder een overzicht met de kernopdracht per stakeholder.
Wie

Doet wat

Afspraken/bekostiging

Huisartsen

(Medische)gezondheid

Afstemming

Tandarts

Mondgezondheid

Afstemming

Logopedie

Behandeling stoornissen op gebied van

Afstemming

communicatie
Kinderopvang

Opvang van kinderen van 0-4 jaar en

Afstemming, klein

kinderen op het basisonderwijs

gedeelte uitvoering (VVE

(kinderdagverblijf en VVE).

en Voorziening

Aanbieders VVE en Voorziening

Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning Kinderopvang

kinderopvang)

VGGM

Jeugdgezondheidszorg en prenatale zorg

Uitvoering

Onderwijs

Educatie en bevorderen ontwikkeling in

Afstemming

brede zin
Dynamo

Jeugd en jongeren werk

Overeenkomst

2GetThere

Coachen van jongeren naar werk, stage

Overeenkomst

en/of school
Jeugdsportfonds

Vergoeding van € 225.- voor

Overeenkomst

zwemdiploma A (eventueel in combinatie
met de vergoeding ui de GelrePas)
GelrePas

Kaart waarmee gratis of met korting kan

Overeenkomst

worden deelgenomen aan wisselende
activiteiten op het gebied van sport,
cultuur, educatie en recreatie.
Stichting Leergeld



Aanschaf fietsen, computers



Schoolkosten



(Sport-)kleding en schoeisel



Vrijwillige ouderbijdrage



OV-vergoeding



Aanvragen verjaardag pakket

Subsidieverstrekking

Stichting Jarige Job
Stichting Jeugdland

Kinderpaspoort met een overzicht van

Overeenkomst

zomeractiviteiten. Gratis reizen met de
bus in de regio tijdens schoolvakantie,
mits voorzien van ‘buszegel’.
Aanbieders jeugdhulp

Maatwerk voorzieningen opvoeding, basis

Raamcontracten (IAS via

GGZ en specialistische GGZ, pleegzorg en

MGR)

voogdij
Veilig Thuis

Is het advies- en meldpunt huiselijk

Subsidieverstrekking

geweld en kindermishandeling.
Slachtoffers, daders en omstanders
kunnen hier terecht voor deskundige hulp
en advies.
Veiligheidshuis

In de Veiligheidshuizen komen partners
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Convenant/afstemming

bijeen om tot een integrale aanpak te
komen van (potentieel)
criminele of ernstige overlast
veroorzakende personen of systemen,
waarachter een complexe problematiek
schuilgaat.
Jongerenraad

Het gevraagd en ongevraagd adviseren

Verordening

van het college en de raad over alle
zaken die jongeren aangaan
Sport- en beweegteam

Sportstimuleringsactiviteiten voor jeugd
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Overeenkomst

5. Afstemming en verbinding Jeugd
Rondom jeugd en de diverse fases zoals in het overzicht op blz. 7 gepresenteerd, is overleg en
afstemming van groot belang, zodat wij samen goed op elkaar afgestemd de zorg voor ouder en
jeugdige kunnen ondersteunen. Hieronder volgt het overzicht van de verbindingen die de
gemeente heeft rondom jeugd.
Wat

Wie

Doel

Frequentie

Regie

Multidisciplinaire

Onderwijs-

Casuïstiek

Op afroep

Onderwijs

overleggen

gemeente-zorg

bespreking

verbinding onderwijs-

IB-er en consulent

Zorgvraag

Op afroep

Onderwijs

sociaal team

jeugd

Lokale educatieve

Aanbieders KDV,

Afstemming

Jaarplanning

agenda (LEA) voor-

basis onderwijs,

opleiding, kwaliteit,

per kwartaal

en vroegschoolse

logopedie &

zorgvragen

educatie (VVE)

gemeente

LEA directie overleg

Basisonderwijs &

Kennis delen,

Jaarplanning

Onderwijs

voortgezet

afstemming

per kwartaal

ondersteun

(MDO)/Zorg- en
Advies Team (ZAT) op
scholen
/gemeente

kwaliteit en zorg

Gemeente

ing
gemeente

LEA besturen overleg

Voortgezet onderwijs

Kennis delen,

Jaarplanning

afstemming

per kwartaal

Gemeente

kwaliteit en zorg,
onderwijshuisvestin
g
Ambtelijk overleg JGZ

Regionaal 16

Kennis delen en

Jaarplanning

VGGM

(OA JOGZ)

gemeenten

informeren

per kwartaal

iswm

veiligheids- en

onderzoeken en

agenda cie

gezondheidsregio

afstemming

gemeenten

vernieuwing JGZ
voorbereiding
besluiten
Agendacie AO JGZ en

VGGM, Arnhem,

Opstellen agenda

Jaarplanning

BOPG

Renkum, Ede,

AO JGZ en BOPG

per kwartaal

VGGM

Wageningen en
Barneveld
Bestuurlijk overleg

Regionaal 16

Kennis delen en

Jaarplanning

publieke gezondheid

gemeenten

informeren

per kwartaal

(BOPG)

veiligheids- en

onderzoeken en

gezondheidsregio

afstemming

VGGM

vernieuwing JGZ,
besluiten
Huisartsen overleg

Huisartsen, POH-ers,

Informeren en

1 à 2x per

jeugdartsen en –

kennis delen,

jaar

verpleegkundigen,

transformatie

huisartsenhoepel(s)
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Gemeente

gedragswetenschapp
ers, coaches,
wethouder,
management en
beleid
Huisartsen & ST

Praktijken, POH-ers

Korte lijn met ST,

verbonden aan

casuïstiek

Op afroep

Gemeente

Gemeente

coach
Operationeel overleg

Leerplicht,

Oplossingsgerichte

Eén keer per

Jeugdoverlast &

wijkagent,

afstemming over

maand

veiligheid

schoolagent,

overlast gevende

jeugdcoach,

jeugd

jongerenwerker
Dynamo, adviseur
zorg en veiligheid,
Samenwerkingsafspr

Operationeel expert

Afstemming m.b.t.

Vier keer per

aken werkproces

(politie),

samenwerkingsafsp

jaar

Jeugdoverlast &

beleidsmedewerker

raken

veiligheid

sportstimulering/lok

Gemeente

aal jeugdwerk,
manager Dynamo,
coördinator Sociaal
Team, adviseur zorg
en veiligheid
Afstemming Renkum

Dynamo jeugdwerk,

Bespreken

Eens per

voor Elkaar –

beleidsmedewerker

voortgang en

kwartaal,

onderdeel jeugd

sportstimulering/lok

prestatieafspraken

indien nodig

aal jeugdwerk

Gemeente

vaker

Fysieke overlegtafel

Alle partijen RvE,

Bespreken

Renkum voor Elkaar

accounthouder RvE

prestatieafspraken,

betrokken

terugblik voorgaand

beleidsmedewerkers

jaar, nieuwe

Jaarlijks

Gemeente

Jaarlijks

Gemeente

Gemeente

afspraken komend
jaar
Overleg Sport- en

Scholen, sport- en

Afstemmen jaarlijks

Beweegteam met

beweegteam,

sport- en

scholen

betrokken

beweegprogramma

beleidsmedewerker
Intern (informeel)

Coördinator Sociaal

Uitwerkingen en

Eens per

overleg SCRUM

Team,

afstemming van de

twee weken

kwaliteitsmedewerke

activiteiten

r jeugd en

omschreven in dit

beleidsmedeweker

plan en uitwerken

jeugd.

en afstemmen op

Leerplichtambtenaar

gebied van

, OOV,

aanvullende

beleidsmedeweker

activiteiten i.r.t.

onderwijs op afroep.

jeugd.

Manager Veilig

Evalueren, maken

Overleggen Veilig

11

Bestuurlijk

Wethouder

Thuis

Thuis, directie Veilig

en bespreken

eens per half

zorg,

Thuis, wethouder

afstemmingsafspra

jaar,

adviseur

adviseur zorg en

ken en bespreken

ambtelijk per

zorg en

veiligheid

rechte

kwartaal

veiligheid

ontwikkelingen
Overleggen

Veiligheidshuis,

Maken en

Bestuurlijk

Veiligheids

Veiligheidshuis

burgermeester,

bespreken

eens per half

huis

adviseur zorg en

afstemmingsafspra

jaar, jaarlijks

veiligheid

ken, evalueren en

een regio-

bespreken

overleg

ontwikkelingen

12

6. Jaarplanning 2018
Wij willen het preventieve veld in 2018 versterken door alle actoren binnen het jeugdveld te verbinden in samenhangende netwerken. Met name de
algemene voorzieningen hebben een signalerende functie en wij vinden het daarom vooral belangrijk dat deze gekoppeld worden aan het Sociaal Team,
zodat er snel geschakeld kan worden en er zo nodig ondersteuning voor het hele gezin georganiseerd kan worden.
Bij het versterken van het preventieve veld is het belangrijk dat een jeugdige een goede basis heeft om op te groeien. Deze basis begint bij het gezin.
Omdat wij het versterken van de eigen kracht van gezinnen belangrijk vinden en willen stimuleren, ligt in 2018 de focus binnen het preventieve veld op
ouders en opvoeding. Door hen op een laagdrempelig manier ondersteuning aan te bieden in de vorm van vrij-toegankelijke laagdrempelige
ondersteuning, stimuleren wij een goede opgroeibasis voor hun kinderen.
In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van alle acties die we binnen het jeugddomein in 2018 willen realiseren om de ontwikkelrichtingen
vorm te geven. Als gemeente kunnen wij de transformatie nooit alleen tot een succes maken. Samen met inwoners en de belangrijkste stakeholders
rondom jeugd in onze gemeente zullen we de acties daarom verder uitwerken en vormgeven. Omdat we afstemming met het netwerk zo belangrijk
vinden, kunnen sommige acties daarom inhoudelijk nog bijgesteld worden. Daarnaast zullen er uit diverse acties ook nieuwe acties voortvloeien, die later
aan de planning toegevoegd zullen worden. Bij elk actiepunt wordt bij “wanneer” het startpunt weergegeven, acties kunnen langer doorlopen. De acties
met betrekking tot onderwijs worden verder uitgewerkt in de “Strategische uitvoeringsagenda educatie”. Elk actiepunt wordt uitgebreider toegelicht in de
bijlage, waarnaar in de tabel verwezen wordt.
Actiepunt

Ontwikkelrichting

Wanneer?

Wat?

Wie?

Uitvoeringsplan

Alle

Februari 2018

Het uitvoeringsplan jeugd is af en met de

Manager Sociaal Domein, Strategisch

wethouder besproken. In maart gaat het

Adviseur Sociaal Domein, coördinator

plan naar B&W.

Sociaal Team, kwaliteitsmedewerker

Jeugd in concept af

Jeugd, beleidsmedewerker Jeugd
Starten werkgroep

Soepele overgang

18-/18+

18-/18 +

Februari 2018

Starten met een werkgroep om 18-/18+

Beleidsmedewerker WMO,

problematiek integraal te bespreken en

beleidsmedewerker participatie,

een procesboekje te ontwikkelen. Project

strategisch adviseur Sociaal Domein,

loopt een aantal maanden door en in

beleidsmedewerker jeugd

oktober wordt een procesboekje
opgeleverd.

Toelichting blz. 30

Aanhaken landelijke

Versterken

Februari/maart 2018

Samen met de jongerenraad onderzoeken
13

Jongerenraad, Dynamo Jeugdwerk,

actieweek

hoe we bij deze actieweek aan kunnen

scholen, beleidsmedewerker Jeugd,

“NixZonderID”

sluiten. Uitwerken met scholen, Veiligheid,

adviseur zorg en veiligheid

Toelichting blz. 26

Jeugdwerk.

Aandacht gebit

preventieve veld

Versterken

Februari /maart 2018

preventieve veld

Onder

de

aandacht

de

Tandartsen, evt. scholen, Sociaal

tandarts gratis is voor kinderen. I.k.v.

Team, beleidsmedewerker Jeugd,

preventie

communicatie, beleidsmedewerker

belang

brengen

dat

gebitsverzorging

en

tandartsbezoek promoten.

Sociaal Domein

Hoe kunnen we het “betrekken van het

Coördinatoren Sociaal Team,

mogelijk” op laten

Eigen

kwaliteitsmedewerkers Sociaal Team,

groeien

scholingsplan van het Sociaal Team?

Toelichting blz.26

“Betrekken Eigen

Jeugdigen “zo thuis

Netwerk” opnemen
in scholingsplan

Februari 2018

netwerk”

opnemen

in

het

beleidsmedewerker jeugd,

Sociaal Team

strategisch adviseur Sociaal Domein,

Toelichting blz. 28

manager Sociaal Domein

Aandacht drang en

Verantwoord

drang Sociaal Team

inzetten dwang en

Toelichting blz.32

drang

Aanhaken dag van

Versteken van het

de leerplicht

preventieve veld

Februari 2018

Hoe

kunnen

we

dit

thema

onder de

aandacht brengen in het Sociaal Team?

kwaliteitsmedewerkers Sociaal Team,
beleidsmedewerker jeugd, OOV

Maart 2018

Aanhaken

aan

georganiseerde

dag

de

landelijke

Scholen, leerplicht,

“dag

van

beleidsmedewerker cultuur en

de

Leerplicht”. Voor verdere uitwerking: zie
“strategische

educatie, beleidsmedewerker jeugd

uitvoeringsagenda

onderwijs”.

Toelichting blz. 27

Overzicht

Jeugdigen “zo thuis

verschillende soorten

mogelijk” op laten

toegankelijke-,

Jeugdhulp

groeien

individuele voorzieningen beschikbaar zijn.

Maart 2018

Overzicht

Deze

maken

linken

aan

van

welke

vrij

laagdrempelige-

en

Sterk

Renkum

Contractmanager,
beleidsmedewerker Jeugd, evt.
andere beleidsmedewerkers

en

communiceren met Sociaal Team.

Toelichting blz. 29

Verlengde pleegzorg

Coördinatoren Sociaal Team,

Jeugdigen “zo thuis

Samen met Lindenhout en andere

Lindenhout, coördinator Sociaal

mogelijk” laten

Maart 2018

pleegzorg aanbieders onderzoeken hoe we

Team, contractmanager, financieel

opgroeien & soepele

pleegzorg tot 23 jaar kunnen verlengen.

adviseur, kwaliteitsmedewerker

overgang 18-/18+

jeugd, strategisch beleidsadviseur
Sociaal Domein, beleidsmedewerker
jeugd

Toelichting blz. 29 & 30

Verkennen passende

Jeugdigen “zo thuis

Maart 2018

Schets maken: wat houdt het in, is er
14

Kinderopvang, beleidsmedewerker

kinderopvang

mogelijk” op laten

behoefte aan, wie vervult welke rol, hoe

cultuur en educatie, coördinator

groeien

zouden we dit in onze gemeente op

Sociaal Team, kwaliteitsmedewerker

kunnen pakken?

Jeugd, beleidsmedewerker Jeugd.

Toelichting blz. 29

Verbinden

Versterken

(sport)verenigingen

preventieve veld

Maart 2018

Er

wordt

onderzocht

(sport)verenigingen

het

best

met

hoe

(Sport)verenigingen,

het

beleidsmedewerker sport,

en Sociaal Team (en

Sociaal Team en het netwerk verbonden

beleidsmedewerker Jeugd

de rest van het

kunnen worden.

netwerk)
Toelichting blz. 22

Verbinden JGZ en

Versterken

Sociaal Team

preventieve veld

Maart 2018

Toelichting blz. 23

Maart 2018

Samen met JGZ wordt geïnventariseerd

JGZ, coördinator coaches,

hoe er een stevige verbinding gemaakt

beleidsmedewerker Sociaal Domein,

kan worden met het Sociaal Team. Hier

beleidsmedewerker Jeugd,

zullen nieuwe actiepunten uit voortvloeien.

strategisch beleidsmedewerker

Stimenz levert een offerte op over het

Manager Stimenz, contactpersoon
Stimenz, beleidsmedewerker Jeugd.

Offerte

Jeugdigen “zo thuis

Meeleefgezinnen

mogelijk” op laten

concept Meeleefgezinnen. Aan de hand

groeien

hiervan zullen we samen met hen bekijken
over hoe het concept verder uitgerold kan
worden.

Toelichting blz. 29

Ontwikkelen folder

Versterken toegang

coaches en

jeugd

April 2018

consulenten

Folders maken met basisinformatie over

Coördinatoren Sociaal Team,

het

communicatie, strategisch

Sociaal

Team

die

coaches

en

consulenten mee kunnen nemen maar

beleidsmedewerker Sociaal Domein,

inwoners,

manager Sociaal Domein en

maar

die

ook

onder

bijv.

scholen en sportverenigingen verspreid

beleidsmedewerker jeugd.

kunnen worden.

Toelichting blz.31

Optimaliseren

Versterken

April/mei 2018:

Inventarisatie hoe de verbinding tussen

Schooldirecteuren, intern

verbinding scholen

preventieve veld

inventarisatie

scholen en het Sociaal Team versterkt kan

begeleiders, zorgcoördinatoren,

onderwerp

worden. Voor verdere uitwerking van deze

PassendWijs, coördinator Sociaal

(en de rest van het

actie: zie “strategische uitvoeringsagenda

Team, beleidsmedewerker cultuur en

netwerk)

educatie”.

educatie, ambtelijk secretaris en

en het Sociaal Team

beleidsmedewerker Jeugd.

Toelichting blz. 22

Verbinding

Versterken

April/mei 2018:

Inventarisatie hoe de zorgstructuur met de

Kinderdagverblijven, buitenschoolse

Kinderopvang en

preventieve veld

Inventarisatie

kinderopvang en het Sociaal Team

opvang, coördinator Sociaal Team,
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Sociaal Team (en de

onderwerp

vormgegeven zou kunnen worden.

beleidsmedewerker cultuur en

rest van het

educatie, ambtelijk secretaris en

netwerk)

beleidsmedewerker jeugd.

Toelichting blz. 22

Breder trekken

Soepele overgang

overleg

18-/18+

April 2018

jeugdhulpaanbieders

Samen met jeugdhulpaanbieders

Coördinatoren Sociaal Team,

afspraken maken over de overgang naar

kwaliteitsmedewerkers Sociaal Team,

18 jaar en het tijdig betrekken van elkaar.

beleidsmedewerker jeugd,

& ST overgang 18-

strategisch adviseur Sociaal Domein

/18+
Toelichting blz. 30

Aandacht op- en

Jeugdigen “zo thuis

Hoe kan er het beste aandacht besteed

(Grootste)jeugdhulpaanbieders,

afschalen Jeugd

mogelijk” op laten

April 2018

worden aan het op- en afschalen door

Sociaal Team, contractmanager,

groeien

zowel het Sociaal Team als

strategisch beleidsmedewerker,

Jeugdhulpaanbieders? Periodieke

beleidsmedewerker jeugd

overleggen? Wat is er nog nodig bij het
op- en afschalen?

Toelichting blz. 29

Onderzoeken we

Versterken van het

jeugdigen met

preventieve veld

April/mei 2018

Samen met Sociaal Team, JGZ, leerplicht

JGZ, onderwijs, leerplicht, Sociaal

en onderwijs onderzoeken hoe we deze

Team, beleidsmedewerker cultuur en

jeugdigen in beeld kunnen houden.

educatie, beleidsmedewerker jeugd

Samen met verschillende

Onderwijs, Sociaal Team,

signaleringspartners onderzoeken we hoe

kinderopvang, (sport, cultuur, vrije

Meldcode

we de Meldcode het beste onder de

tijd) verenigingen, Veilig Thuis, OOV,

signaleringspartners

aandacht kunnen brengen.

beleidsmedewerker onderwijs,

onderwijsvrijstelling
in beeld kunnen
houden
Toelichting blz. 26

Breed onder de

Versterken van het

April

aandacht brengen

preventieve veld

uitwerking later

2018,

beleidsmedewerker Jeugd,
coördinatoren Sociaal Team

Toelichting blz. 27

Onderzoeken

Versterken van het

mogelijkheden

preventieve veld

Mei 2018

Het maken van een schets/kader, het in

Strategisch beleidsadviseur Sociaal

beeld brengen van partijen met wie we dit

Domein, beleidsmedewerker jeugd,

“Voorziening

mogelijk kunnen organiseren, benaderen

coördinator Sociaal Team

Gezinsondersteuning

van partijen
16

Kinderopvang PLUS”
Toelichting blz. 25

Aandacht

Versterken van het

preventieve

preventieve veld

Mei 2018

Samen met scholen en leerplicht het

Scholen, leerplicht,

thema preventieve gesprekken bespreken

beleidsmedewerker cultuur en

gesprekken

en bespreken hoe hier mee om te gaan.

educatie, beleidsmedewerker jeugd

leerplichtambtenaar

Voor verdere uitwerking van deze actie zie

onder scholen

“strategische uitvoeringsagenda

Toelichting blz. 27

Inventarisatie +

Versterken van het

actieplan gezin en

preventieve veld

April/mei 2018

opvoeding

Wat is er al, is het aanbod dekkend, wat

Coaches & consulenten van ons

moet er aan het aanbod toegevoegd

Sociaal Team,

worden?

gedragswetenschappers, coördinator
coaches

Toelichting blz. 25

Verder onderzoeken

Samenwerking in

Samen met coördinator Sociaal Team,

Jeugdhulpaanbieders, coördinator

inzetten producten

transformatie

Juni

contractmanagement, aanbieders

Sociaal Team, strategisch

op maat

jeugdhulpaanbieders

onderzoeken hoe trajecten meer op maat

beleidsmedewerker,

aangeboden kunnen worden

contractmanagement,
beleidsmedewerker jeugd

Toelichting blz. 32

Verder vormgeven

Verantwoord

afstemming zorg en
veiligheid en Sociaal

Juni

Samen onderzoeken hoe de verbinding

Adviseur zorg en veiligheid,

inzetten dwang en

tussen zorg en veiligheid en het Sociaal

coördinator Sociaal Team,

drang

Team versterkt kan worden.

kwaliteitsmedewerker,

Team op gebied van

beleidsmedewerker jeugd,

jeugd

strategisch adviseur, manager

Toelichting blz. 32

Sociaal Domein

Plan prenatale zorg

Versterken van het

Juni 2018

preventieve veld

Toelichting blz. 25

Actualiseren

Versterken van het

speelruimteplan

preventieve veld

Augustus 2018

Plan over hoe wij de prenatale zorg vanaf

Jeugdgezondheidszorg, huisartsen,

2019 willen organiseren en bekostigen en

verloskundigen, coaches en

waar de accenten op liggen. Compleet

consulenten, Sociaal Team,

overzicht maken van aanbod prenatale

coördinator Sociaal Team,

zorg en deze tevens koppelen met Sterk

beleidsmedewerker Sociaal Domein,

Renkum

beleidsmedewerker Jeugd.

In kader van preventie het

Beleidsmedewerker sport en

speelruimteplan actualiseren.

preventie jeugd, onderhoud en
beheer, beleidsmedewerker jeugd

Toelichting blz.26
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Evaluatie

Versterken van het

gezinsondersteuning

preventieve veld

September 2018

kinderopvang

Evaluatie van de regeling: hoe vaak en

Verwijzers, kinderopvang, coaches

lang wordt het ingezet, in welke situaties,

en consulenten Sociaal Team,

met welk doel? Wat zijn de kosten? Wat

bedrijfsvoering, coördinator Sociaal

loopt goed en kan beter? Wat zijn de

Team, beleidsmedewerker Jeugd

effecten? Zo nodig bijsturen.

Toelichting blz.24

Plan passende

Jeudigen “zo thuis

kinderopvang

September 2018

In maart is gestart met een schets

Kinderopvang, n.t.b.

mogelijk” laten

passende kinderopvang. In de

hulporganisaties, beleidsmedewerker

opgroeien

daaropvolgende maanden wordt samen

cultuur en educatie, coördinator

met relevantie stakeholders onderzocht of

Sociaal Team, kwaliteitsmedewerker

we dit concept nader uit willen werken. Zo

Sociaal Team, beleidsmedewerker

ja, dan is de planning om hier in

Jeugd.

september een plan voor op te leveren.

Toelichting blz.29

Beleid(splan)

Versterken van het

preventie (en

preventieve veld

September 2018

Samen met Veiligheid beleid ontwikkelen

Jeugdgezondheidszorg, scholen,

ten aanzien van alcohol en drugs. Hierbij

jeugdwerk, sportverenigingen,

handhaving) alcohol

tevens scholen, JGZ, sportverenigingen et

politie, Pro Persona, Veiligheidshuis,

en drugs

cetera betrekken.

OOV, jongerenraad,
beleidsmedewerker Jeugd,
beleidsmedewerker Sport en
preventie Jeugd.

Toelichting blz. 26

Opleveren

Soepele overgang

procesboekje 18-

18-/18+

Oktober 2018

Samen met de werkgroep 18-/18+ in
afstemming met uitvoering een

/18+

procesboekje opleveren met
stroomschema en creatieve oplossingen
bij verschillende knelpunten bij 18-/18+.
Procesboekje is bedoeld als

Toelichting blz. 30

ondersteuningsmiddel voor de uitvoering.
Evaluatie jaar 2018

Oktober/november

Eind 2018 zal een evaluatie van het jaar

2018

gedaan worden aan de hand van dit plan.
Hebben we de acties kunnen realiseren?
Hebben de acties bijgedragen aan de
ontwikkelrichtingen? Wat kunnen we zien
op basis van (financiële) gegevens. Er zal
18

Werkgroepje 18-/18+

een kort evaluatie geschreven worden en
gedeeld worden met het college.
Deelname week van

Jeugdigen “zo thuis

de pleegzorg

mogelijk” op laten

November 2018

Samen met scholen opnieuw aanhaken bij

Scholen, Pleegzorg Nederland,

de week van de pleegzorg.

Lindenhout, communicatie,

groeien

beleidsmedewerker cultuur en
educatie, beleidsmedewerker jeugd

Toelichting blz. 29

Deelname week

“Versterken van het

tegen

preventieve veld”

November 2018.

kindermishandeling

Samen met stakeholders aanhaken bij

Nader te bepalen stakeholders, OVV,

deze week om kindermishandeling breed

beleidsmedeweker jeugd

onder de aandacht te brengen. Voor
november zal hiervoor samen met OOV
een plan gemaakt worden.

Toelichting blz. 27

Plan 2019

November/december/

Een nieuw uitvoeringsplan voor 2019

januari 2018

schrijven
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7. Tijdlijn
Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Ontwikkelen

Afmaken concept

Starten schets

Inventarisatie

Inventarisatie

Plan prenatale zorg

uitvoeringsplan

uitvoeringsplan +

passende KO

verbinding onderwijs

verbinding

af

plan Jeugd

collegevoorstel +

en Sociaal Team

onderwijs en

Inventarisatie

Inventarisatie

Verder onderzoeken

raadsbrief

Sociaal Team

Uitbreiden

Verbinding

werkgroep 18-/18+

(sport)verenigingen en

verbinding

verbinding

inzetten producten

Sociaal Team

Kinderopvang en

Kinderopvang en

op maat

Sociaal Team

Sociaal Team

Betrekken Eigen

Aanhaken “dag van de

Inventariseren +

Aandacht

Aandacht op- en

Netwerk opnemen

leerplicht”

in scholingsplan ST

ontwikkelen

preventieve

afschalen Sociaal

actieplan gezin en

gesprekken

Team en

opvoeding

leerplichtambtenaar

Jeugdhulpaanbieders

Aandacht alcohol en

Verbinding JGZ en

Breder trekken

Plan gezin en

Verder vormgeven

drugs onder

Sociaal Team

overleggen 18-/18+

opvoeding af

samenwerking zorg

jongeren
Aandacht gebit

Aandacht drang en

ST en

en veiligheid op

jeugdhulpaanbieders

gebied van jeugd

Offerte

Onderzoeken in

Onderzoeken

Meeleefgezinnen

beeld houden

mogelijkheden

jeugdigen vrijstelling

V.G.K.O PLUS

Verlengde pleegzorg

Breed onder de

dwang ST

aandacht brengen
van de Meldcode
Overzicht verschillende

Ontwikkelen folder

soorten Jeugdhulp

Sociaal Team
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Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Actualiseren

Evaluatie Voorziening

Evaluatie

Deelname week

Nieuw Jeugdplan

“Speelruimteplan”

Gezinsondersteuning

uitvoeringsplan

van de pleegzorg

voor 2019

Kinderopvang

2019

Plan passende

Opleveren

kinderopvang

procesboekje 18-

tegen

/18+

Kindermishandeling

Beleid(splan)
preventie (en
handhaving) alcohol
en drugs
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Aanhaken Week

Toelichting acties per ontwikkelrichting
1. Versterken van het preventieve veld
1.1.

Actoren verbinden in een netwerk

1.1.1.

Gerealiseerde acties

Er is al veel gebeurd om de actoren rondom jeugd te verbinden in een netwerk. Zo vinden er
diverse overleggen plaats met stakeholders, waardoor de verbindingen sterker worden. In de tabel
op blz. 10 wordt een overzicht gegeven van de verbindingen die er al zijn.

1.1.2.

Te realiseren acties

Vanaf maart 2018 zal er bij verschillende actoren een uitvraag gedaan worden naar verbinding met
het netwerk. Verbinding met Sociaal Team staat centraal, maar ook de verbinding met de actoren
onderling is belangrijk. Bij de uitvraag zal gevraagd worden hoe de verbinding met het Sociaal
Team en diverse andere actoren eruit ziet, wat er goed gaat, wat beter kan en welke acties
ondernomen moeten worden om de verbindingen sterker te maken.

Verbinding scholen, Passend Wijs en gemeente


Evaluatie MDO + ZAT

In 2017 is het ‘MDO handboek’ gemaakt door scholen en PassendWijs. In 2018 willen wij
samen met hen evalueren hoe het MDO en ZAT functioneren, wat goed gaat en beter kan.


Verstevigen verbinding scholen en Sociaal Team

Verbinding met het Sociaal Team en scholen was de afgelopen jaren niet altijd even stabiel,
met name door de wisseling van contactpersonen. Daarom willen wij in 2018 samen met
scholen en het Sociaal Team (bijvoorbeeld tijdens de LEA) bekijken hoe de verbinding tussen
hen sterker gemaakt kan worden. We willen inventariseren wat er goed gaat, wat beter kan en
wat er volgens hen nodig is om de verbinding sterker te maken.


Samenwerking “Grijze gebied” onderwijs en jeugdhulp

De achterstand van een jeugdige op school kan met verschillende zaken te maken hebben: de
stof kan te moeilijk zijn, maar het kan ook zijn dat de jeugdige problemen thuis heeft. Het is
soms lastig te bepalen waardoor een jeugdige een achterstand heeft. Doordat het niet altijd
duidelijk is of het zwaartepunt van de vraag bij school of bij jeugdhulp ligt, is het belangrijk
samen te werken op dit vlak. Per casus zal bekeken moeten worden welke ondersteuning nodig
is en wie dit kan organiseren. In 2018 zal er samen met scholen, Passend Wijs, het domein
onderwijs, het domein jeugdhulp en de coördinator coaches bekeken worden hoe er op dit vlak
het beste samenwerkt kan worden.

Verbinden Kinderopvang en Sociaal Team


Ook kinderopvangen zijn plaatsen waar kinderen dagelijks verblijven. Het is belangrijk dat

als kinderopvang zich zorgen maakt over een kind, zij weten waar zij terecht kunnen met hun
signaal. Tijdens een VVE-tafel zal daarom besproken worden hoe de zorgstructuur van hen en
het Sociaal Team het beste vormgegeven kan worden.

Verbinden (sport)verenigingen en Sociaal Team


(Sport)verenigingen zijn plekken waar veel jeugdigen een deel van hun vrije tijd besteden

en waar jeugdigen zich dus veel bevinden. Wanneer (sport)verenigingen zich zorgen maken om
een kind is het ook voor hen belangrijk dat zij weten waar zij terecht kunnen. In 2018 zal
daarom onderzocht worden waar (sport)verenigingen naartoe gaan wanneer zij zich zorgen
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maken over een kind. Er zal tevens gevraagd worden hoe vaak het voor komt dat zij zich
zorgen maken over een kind en het of gevoel hebben dat hun signaal daadwerkelijk op wordt
gepakt. Ten slotte zal bekeken worden of er al een verbinding tussen (sport)verenigingen en
het Sociaal Team gelegd is, en of deze verbinding noodzakelijk is. Er zal samen onderzocht
worden hoe de verbinding eventueel gelegd kan worden.

Verbinden JGZ en Sociaal Team


Jeugdgezondheidszorg (JGZ) legt huisbezoeken af bij gezinnen en kan daarbij gezinnen

signaleren die extra ondersteuning nodig hebben. Bij ondersteuningsvragen betreffende
opvoeden en opgroeien kan de JGZ deze gezinnen vaak zelf voldoende helpen, maar het kan
ook zijn dat er binnen het gezinnen een complexere hulpvraag is. In dat geval is de koppeling
met het Sociaal Team belangrijk. Omdat JGZ al “achter de voordeur” van het gezin gekomen
is, zou er een coach of consulent aan de betreffende jeugdverpleegkundige of jeugdarts
gekoppeld kunnen worden die mee gaat op huisbezoek. Op deze manier kan bekeken worden
of er nog meer ondersteuning nodig is. In 2018 zal samen met JGZ onderzocht worden hoe het
Sociaal Team en het JGZ het beste aan elkaar gekoppeld kunnen worden en wat er nodig is om
een stevige verbinding te maken.

1.2.
1.2.1.

Bieden vrij toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen om
omgeving rondom jeugd en gezin te versterken

Gerealiseerde acties

In het overzicht op blz. 7 is te zien welke vormen van jeugdhulp er beschikbaar zijn. In de
onderstaande tabellen worden de vrij toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen verder
toegelicht. Alle voorzieningen dragen bij aan het versterken van de omgeving rondom jeugd en het
gezin. De vrij toegankelijke voorzieningen zijn voor alle jeugdigen en ouders beschikbaar,
waardoor het een positieve ontwikkeling van alle jeugdigen bevordert en het ontstaan van
hulpvragen kan voorkomen. Voor laagdrempelige voorzieningen is wel een lichte toets nodig. Deze
voorzieningen werken preventief doordat ze kunnen voorkomen dat hulpvragen zwaarder worden.
De Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang is bijvoorbeeld een relatief lichte vorm van hulp
dat (samen met andere hulp) de balans in een gezin kan herstellen, waardoor voorkomen wordt
dat er een zwaardere vorm van hulp ingezet moet worden.

Overzicht vrij toegankelijke voorzieningen
Wat

Voor wie

Doel

Door wie

Jeugd- en

Jeugdigen van 8 t/m

Bevorderen

Dynamo Jeugdwerk

jongerenwerk

27 jaar

talentontwikkeling

Jongerencoaching

Jeugdigen van 16-26

Jongeren coachen naar

en

jaar

werk, stage en/of

participatiebevorde

school, preventief of

ring

om uitval te voorkomen

Reguliere

15 contactmomenten

Volgen & beoordelen

contactmomenten

0-4 jaar, 5

ontwikkeling jeugdigen,

JGZ

contactmomenten 4-

signaleren, geven

18 jaar

preventieve
voorlichting, advies,
instructie en
begeleiding, zo nodig
extra zorg organiseren.
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2GetThere

VGGM

Prenatale

Voor aanstaande

Bevorderen van

huisbezoeken JGZ

ouders op verzoek

gezonde en veilige zorg

van henzelf, huisarts,

rond zwangerschap en

verloskundige of

geboorte

VGGM

gynaecoloog
Opvoeden van een

Ouders van een

Ondersteunen ouders

meerling

meerling van 1,5-4

bij specifieke

jaar

opvoedvragen

Ouder van 12 t/m 16

Ouders ondersteunen

jarigen

bij opvoedvragen- en

Pubercursus

VGGM

VGGM

problemen over pubers
Online

www.opvoeden.nl

Ouders en jeugdigen

hulpverlening

www.infovoorjou.nl

basisinformatie

-

verschaffen over
opvoeden, opgroeien en
ontwikkeling

Overzicht laagdrempelige voorzieningen
Wat

Voor wie

Doel

Door wie

Voorziening

Jeugdigen van 8

Tijdelijk ondersteunen

Sociaal Team +

Gezinsondersteunin

t/m 27 jaar

gezinnen bij

verwijzers kunnen het

opvoeding/verzorging

inzetten, kinderopvang

van kinderen wanneer

biedt plek.

g Kinderopvang

adequate opvang in
eigen netwerk niet
mogelijk is.
Kindpakket

Jeugdigen uit

Stimuleren sporten,

Gemeente Renkum,

gezinnen met een

studeren en het

Stichting Leergeld,

inkomen tot 120%

ondernemen van

Gelrepas,

van de

(sociale) activiteiten

Jeugdsportfonds

Ouders van

Voorkomen/terug

Gemeente maakt VVE

kinderen die een

dringen taalachterstand

mogelijk, kinderopvang

bijstandsnorm en
voor gezinnen die
hulp krijgen bij
schulden.
VVE

taalachterstand

voert uit

hebben/dreigen op
te lopen

1.2.2.


Te realiseren acties
Evaluatie Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang

M.b.v. cijfers verkregen uit cognos en gesprekken met verwijzers en het Sociaal Team
evalueren hoe vaak de voorziening ingezet wordt, in welke situaties, hoeveel kosten hieraan
gebonden zitten, welke situaties inzet van de voorziening kan voorkomen et cetera. Daarnaast
wordt ook geëvalueerd hoe het proces verloopt, wat goed gaat en wat beter kan. Op deze
manier kunnen we inschatten of de voorziening werkelijk een preventieve werking heeft en zo
nodig bijsturen.
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Onderzoeken mogelijkheden ontwikkelen voorziening gezinsondersteuning PLUS

Net als bij hulp bij het huishouden willen we onderzoeken hoe we een PLUS-vorm van deze
voorziening kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan extra ondersteuning bij huishoudelijke taken
en opvoeding, waarbij erop ingezet wordt dat het gezin dit zelf weer op kan pakken.


Inventarisatie en plan opvoeding en gezin

Wij zullen in 2018 onderzoeken: wat er binnen de gemeente Renkum allemaal is op gebied van
opvoeding (aanbod), wat de ervaringen van coaches en consulenten zijn, welke kennis er nodig
is in het Sociaal Team, of het aanbod dekkend is, en zo niet wat wij er aan toe kunnen voegen.


Inventarisatie + plan prenatale zorg

Wij zullen in 2018 onderzoeken: wat er allemaal al aangeboden wordt in de gemeente Renkum
(door verloskundigen, vroedvrouwen etc.), of er hiaten zijn en waar nog behoefte aan is (door
inwoners, huisartsen, Sociaal Team etc.). De focus ligt op preventie en een goede basis leggen
voor het kind waarbij veiligheid tevens een belangrijk element is. Wij vinden het belangrijk dat
er zo nodig ondersteuning aan het hele gezin gegeven wordt, ook op andere vlakken dan het
ouderschap (denk aan schulden, psychische problematiek etc.), waardoor ook samenwerking
met het Sociaal Team belangrijk is. Er zal in 2018 een concreet plan “prenatale zorg” gemaakt
worden, waarin omschreven staat hoe we de prenatale zorg de komende jaren willen
organiseren en hoe de verbinding tussen jeugdgezondheidszorg en het Sociaal Team
vormgegeven kan worden

1.3. Bevorderen goede gezondheid, welzijn en levensstijl jongeren
1.3.1.


Gerealiseerde acties
Bieden van een sport- en beweegprogramma

Wij zetten sport en bewegen in als middel om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke
doelen (gezondheid, participatie, sociale cohesie). Daarnaast stimuleren we mensen om meer
te sporten en te bewegen.


Verschillende producten JGZ

De verschillende producten van JGZ (zie paragraaf 1.3.2.) dragen tevens bij aan een goede
gezondheid van jongeren.


Dynamo jeugdwerk

Ook Dynamo Jeugdwerk levert een positieve bijdrage aan welzijn en levensstijl van jongeren.

1.3.2.


Te realiseren acties
Aandacht alcohol gebruik, softdrugsgebruik & veilig vrijen

In 2017 hebben wij geen specifieke aandacht voor een bepaald onderwerp op gebied van
gezondheid onder jeugdigen gehad. Uit het regio rapport van de GGD (2016) komt naar voren
dat bij jeugdigen tussen de 12 en 19 jaar de meeste percentages omtrent risicogedrag iets
hoger liggen dan in de regio. Dit geldt voor alcoholgebruik, blowen en veilig vrijen (percentage
veilig vrijen ligt juist lager). Wanneer op deze factoren ingezoomd wordt is het opvallend dat
bij de meeste factoren VMBO leerlingen iets minder risicogedrag vertonen dan havo, vwo
leerlingen, uitgezonderd op condoomgebruik. Gezien de percentages iets afwijken van de
regiopercentages, is het belangrijk extra op deze factoren in te zoomen, te bekijken waardoor
de verschillen met de regio te zijn verklaren, wat er al gebeurt op gebied van preventie en of
er nog meer aan preventie nodig is. In 2018 zal dit onderzocht worden, en bekeken worden of
er, samen met andere actoren, aanvullend iets georganiseerd moet worden om de
risicogedragingen aan te pakken. Hier wordt ook de jongerenraad bij betrokken.
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Beleid(s)plan preventie (en handhaving) alcohol en drugs

In het verlengde van het onder de aandacht brengen van alcohol- en softdrugs gebruik willen
we samen met veiligheid werken aan een beleidsplan preventieve (en handhaving) alcohol en
drugs.


Aanhaken campagne NixZonderID

We haken aan bij de landelijke campagne NixZonderID, welke plaatsvindt in mei 2018.
Gedurende deze actieweek staat het naleven van de leeftijdsgrens centraal en wordt extra
aandacht besteedt aan het checken en tonen van het ID wanneer jongeren alcohol of tabak
kopen.



Aandacht voor het gebit

Uit onderzoek blijkt dat slechts 75 procent van de kinderen in Nederland naar de tandarts gaat.
De overige 25 procent gaat dus niet naar de tandarts en het blijkt dat deze kinderen vooral uit
achterstandswijken komen. Een slechte mondhygiëne wordt gerelateerd aan ziektes zoals
diabetes en is gerelateerd aan gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Uit het onderzoek komt
tevens naar voren dat ouders in achterstandswijken vaak niet weten dat tandzorg vergoed
wordt

door

de

zorgverzekeraar.

Gezien

de

samenhang

van

mondhygiëne

en

latere

gezondheidsproblemen, willen wij binnen de gemeente Renkum meer aandacht voor gebitten
van jeugdigen. We willen dit thema in 2018 samen met tandartsen, scholen, kinderopvang en
jeugdgezondheidszorg

oppakken

door

bijvoorbeeld

folders

te

verspreiden

en

ook

jeugdgezondheidszorg een gebitscheck te laten doen.


Actualiseren van het speelruimteplan

De gemeente Renkum wil speelruimte inzetten om sport, spel, ontwikkeling, gezondheid en
ontmoeting te stimuleren, zowel onder jeugdigen als de rest van het gezin. Dit sluit direct aan
op het versterken van het preventieve veld. Om het huidige speelruimteplan is verouderd
willen wij het in 2018 actualiseren.

1.4.

Preventieve inzet leerplicht

1.4.1.

Gerealiseerde acties

Net als scholen, heeft ook leerplicht een signalerende functie. Aanhoudend schoolverzuim kan een
serieuze bedreiging vormen voor de ontwikkeling van het kind. Zo kan het een voorbode zijn van
(ernstige) gedragsproblemen, voortijdige schooluitval en leidt het niet zelden tot criminaliteit. Dit
kan tevens problemen opleveren in de volwassenheid. Onze gemeente heeft ervoor gekozen
leerplicht en het Sociaal Team nauw met elkaar te verbinden. Dit blijkt een goede keuze geweest
te zijn. Wanneer leerplicht bijvoorbeeld een jeugdige signaleert waarvan het denkt dat er meer
ondersteuning nodig is voor de jeugdige en/of diens gezin, kan het direct met het Sociaal Team
schakelen, waardoor er snel en preventief ondersteuning geboden kan worden.

1.4.2.


Te realiseren acties
Lokale invulling MAS

Het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Integrado zijn tot de
Methodische

Aanpak Schoolverzuim (MAS) gekomen. Bij

deze

aanpak

staat

niet

de

strafrechtelijke kant centraal, maar wordt primair ingezet op preventie en vrijwillige jeugdhulp,
wat goed aansluit op onze gemeentelijke visie. Ook in de gemeente Renkum houden wij de
Methodische Aanpak Schoolverzuim aan. Er wordt echter ook aangegeven dat er behoefte is
aan lokale invulling van deze aanpak. Omdat leerplicht op het snijvlak van onderwijs en
jeugdhulp ligt, zullen de leerplichtambtenaar, het domein onderwijs en het jeugddomein in
2018 samen onderzoeken hoe er lokaal invulling gegeven kan worden aan MAS.


Onderzoeken hoe we jeugdigen met vrijstelling in beeld kunnen houden
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In onze gemeente hebben ongeveer vier à vijf jeugdigen in vrijstelling van het volgen van
onderwijs gekregen. Terwijl algemene voorzieningen zicht hebben op de meeste jeugdigen en
een signalerende functie vervullen bij zorgen over hen, zijn jeugdigen met vrijstelling soms
helemaal uit beeld. Geen school, geen leerkracht die het kind ziet, geen jeugdarts die het kind
volgt en geen Sociaal Team waarbij het kind in beeld komt. Dit kan negatieve gevolgen voor
de ontwikkeling én de toekomst voor het kind hebben. In 2018 zal een aanpak bedacht worden
over hoe deze jeugdigen in beeld gehouden kunnen worden.


Preventieve gesprekken leerplichtambtenaar en scholen

In de MAS staat beschreven dat scholen een sterke signalerende rol hebben en scherp moeten
zijn

op

ziekteverzuim.

In

de

praktijk

blijkt

dat

scholen,

bijvoorbeeld

bij

langdurig

ziekteverzuim, vaak laat leerplicht inschakelen, terwijl wij dit in kader van preventie graag
eerder zien. Op deze manier kan er vroegtijdig ondersteund worden en kunnen latere, ergere
problemen voorkomen worden. Doordat leerplicht al verbonden is met het Sociaal Team kan
deze zo nodig ook tijdig ingeschakeld worden. We willen in 2018 samen met scholen
onderzoeken hoe zij hun signaleringsfunctie goed kunnen vervullen en ook zelf eerder
preventief het gesprek aangaan met leerplicht, bij vermoeden van ongeoorloofd verzuim.


Aanhaken dag van de leerplicht

Leerplicht op een positieve manier onder de aandacht brengen bij scholen, ouders en
kinderen. Er zal invulling aan deze actie gegeven worden door scholen, leerplicht en de
beleidsmedewerker cultuur en educatie.

1.5.

Bevorderen veiligheid jeugdigen

1.5.1.

Gerealiseerde acties



Overleggen m.b.t. jeugdoverlast

Er worden al diverse overleggen gevoerd met betrekking tot jeugd en veiligheid, zoals te zien
in het schema op blz. 11 Deze overleggen gaan met name over overlast gevende jongeren,
waarbij bekeken wordt of er iets voor deze jongeren georganiseerd kan worden zodat zij
minder overlast geven op straat, en daarnaast bekeken wordt of er individueel iets nodig is en
het Sociaal Team ingeschakeld moet worden.


Inventarisatie gebruik Meldcode scholen

Jeugd en veiligheid hebben samen een uitvraag bij scholen gedaan over onder andere het
gebruik van de Meldcode. Hieruit blijkt dat veel scholen al wel gebruik maken van de meldcode,
maar nog niet alle medewerkers hierin geschoold zijn. Bij de meeste scholen is er al een
protocol, bij andere is deze nog in ontwikkeling.

1.5.2.


Te realiseren acties
Breder onder de aandacht brengen Meldcode

In kader van preventie vinden wij het belangrijk dat er bij vermoedens van kindermishandeling
en/of huiselijk geweld zorgen gedeeld worden en er zo nodig gebruik gemaakt wordt van de
Meldcode. Wij willen de Meldcode in 2018 daarom samen met veiligheid breed onder de
aandacht brengen bij diverse stakeholders als scholen, kinderopvang, JGZ, (sport)verenigingen
en ons eigen Sociaal Team. We willen nog onderzoeken hoe we dit aan willen pakken: zo zou
er bijvoorbeeld een themabijeenkomst over het onderwerp georganiseerd kunnen worden of
bijscholing georganiseerd kunnen worden voor diverse medewerkers van stakeholders.


Deelname week tegen kindermishandeling

Bij de week van de Kindermishandeling is het doel om professionals bewust te maken van het
belang van een goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. In 2018
willen wij als gemeente op deze week aanhaken, waarbij jeugd en veiligheid dit samen zullen
realiseren.
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1.6. Aandacht jeugdigen in armoede
Wij vinden ook armoede een belangrijk thema om preventief in te investeren. Wanneer de jeugdige
in een arm gezin opgroeit, is het minder vanzelfsprekend dat het mee kan doen op vlakken als
school, sport, een verjaardag vieren, nieuw kleren en een dagje uit. De impact op jeugdigen is
groot: op korte termijn leidt opgroeien in armoede tot minder welbevinden en meer sociale
uitsluiting en op middellange termijn op meer probleemgedrag en slechtere schoolprestaties. Op
lange termijn hebben jeugdigen een verhoogd risico om ook zelf armoede als volwassene te
ervaren. Daarom vinden wij het belangrijk preventief in dit thema te investeren.

1.6.1. Gerealiseerde acties


Notitie “kansen voor alle kinderen”

Deze notitie is ontwikkeld door het domein “inkomen” en zet in op verschillende voorzieningen
die jeugdigen in armoede de mogelijkheid te bieden mee te doen, denk aan het Kindpakket
waaronder o.a. de GelrePas en OV-vergoeding vallen.

1.6.2. Te realiseren acties


Specifieke aandacht voor belang van het kind bij inkomen, huisvesting en participatie

We willen in 2018 het belang van het kind meer onder de aandacht brengen bij diverse
domeinen die actief zijn binnen armoedebeleid. Zo vinden we het bij huisvesting bijvoorbeeld
erg belangrijk dat er naar het belang van het kind gekeken wordt, gezien verhuizen of steeds
wisselen van verblijfplaats grote impact heeft op het kind.

2. Jeugdigen ‘zo thuis’ mogelijk laten opgroeien
2.1. Betrekken eigen netwerk
2.1.1. Gerealiseerde acties


Gebruik Wrap Around Care (WAC)

Coaches en jeugdconsulenten van ons Sociaal Team hebben trainingen over de werkwijze WAC
gekregen. Bij deze werkwijze staat eigen kracht van het gezin centraal. De coach/consulent
ondersteunt de gezinsleden te ondersteunen bij het zelfredzaam zijn. Bij WAC worden het
gezin, eigen netwerk, en de algemene voorzieningen (scholen etc.) betrokken omdat een
jeugdige het meest gebaat is bij een aanpak in zijn eigen leefomgeving

2.1.2. Te realiseren acties


Thema opnemen in scholingsplan Sociaal Team

Tijdens de WAC trainingen is al aandacht aan dit thema besteed, maar we vinden het belangrijk
dat hier aandacht voor blijft. Ook is de formatie van het Sociaal Team de afgelopen jaren wat
gewisseld. Daarom willen in 2018 het betrekken van het eigen netwerk opnieuw opnemen in het
scholingsplan en ook andere consulenten in de WAC methodiek meenemen.

2.2. Het bieden van passende jeugdhulp, zo licht als mogelijk, zo zwaar als
nodig
2.2.1. Gerealiseerde acties

De

Aanbieden van verschillende vormen jeugdhulp
beschikbaarheid

van

verschillende

vrij

toegankelijke

voorzieningen,

laagdrempelige

voorzieningen en individuele voorzieningen die wij aanbieden, zorgen ervoor dat er passend
hulp ingezet kan worden (overzicht voorzieningen, zie blz. 7). Door te bekijken wat er nodig is
in de Renkumse samenleving, worden hier passende vormen van jeugdhulp op ingekocht of
ontwikkeld. De Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang is een voorbeeld van een
laagdrempelig ondersteuningsmiddel, dat ontwikkeld is op de vraag in de samenleving en kan
voorkomen dat een kind elders naartoe moet.
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2.2.2.


Te realiseren acties
Verschillende vormen van jeugdhulp overzichtelijk maken voor Sociaal Team

Om passende hulp te bieden is het belangrijk dat ons Sociaal Team goed in beeld heeft welke
vormen van (jeugd)hulp er zijn. In de catalogus worden alle ingekochte individuele
voorzieningen weergegeven, maar het is ook belangrijk dat het Sociaal team goed in beeld
heeft welke vrij-toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen er zijn. Daarom zal hier een
overzicht van gemaakt worden, die gedeeld wordt met het Sociaal Team en gelinkt wordt aan
Sterk Renkum.


Aandacht op- en afschalen hulp

Wanneer een gezin ondersteuning krijgt heeft dit invloed op de situatie van het gezin: het
gezin is in ontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat er periodiek bekeken wordt of de hulp die
ingezet is nog het best passend is en wanneer beëindiging of vervanging door lichtere hulp
nodig is. Wanneer nodig kan er ook juist opgeschaald worden. Er is al aandacht voor periodiek
overleg en op- en afschalen in de werkprocessen van jeugdconsulenten en coaches. In 2018
wordt erop ingezet de lijst her indicaties te verkleinen of helemaal te laten verdwijnen.
Daarnaast wordt in 2018 het op- en afschalen ook bij jeugdhulpaanbieders onder de aandacht
gebracht.


Verkennen concept Passende Kinderopvang

Bij passende kinderopvang kunnen kinderen met een andere ondersteuningsbehoefte terecht
bij

reguliere kinderopvang. Door samenwerking en ondersteuning door voorschoolse

aanbieders en specialistische aanbieders, kunnen kinderen net iets extra ondersteuning komen.
Voordelen hiervan zijn onder andere dat kinderen met een hulpvraag dichter bij huis terecht
kunnen en er eenvoudiger en vanzelfsprekender een doorgaande lijn naar passend onderwijs
wordt vormgegeven. In 2018 zullen we dit concept eerst intern, en eventueel later samen met
kinderopvang en specialistische aanbieders verkennen en mogelijk verder uitwerken.

2.3. Mogelijk maken van passende gezinsvormen
2.3.1.


Gerealiseerde acties
Deelname week van de pleegzorg

Van 1 t/m 8 november 2017 was de Week van de Pleegzorg, waarmee Pleegzorg Nederland
aandacht wilde vestigen op het belang van pleegzorg en tekort aan pleegouders. Wij deden
hier als gemeente, samen met scholen aan mee om pleegouders te werven voor deeltijd, crisis
en zolang als nodig.

2.3.2.


Te realiseren acties
Implementeren concept Meeleefgezinnen

Bij het concept meeleefgezinnen gaat een jeugdige uit een gezin met een zwak sociaal netwerk
een aantal dag(del)en naar een ander gezin om ouders tijdelijk te ontlasten. Dit maakt het
mogelijk dat de jeugdige in zijn eigen omgeving kan blijven. In 2018 willen wij het concept
meeleefgezinnen implementeren.


Deelname week van de pleegzorg

We zullen in 2018 opnieuw meedoen aan de week van de pleegzorg.


Verlengde pleegzorg

Volgens de wet zijn jeugdigen volwassen wanneer zij 18 zijn, maar dat betekent niet dat zij
hun (pleeg)ouders niet nodig hebben. Gemiddeld gaan jeugdigen op de leeftijd van 24,6 jaar
het huis uit. Wij willen het mogelijk maken dat de leeftijd wanneer jeugdigen bij hun
pleegouders kunnen blijven wonen verlengd wordt naar 21 jaar. In 2018 zal daarom samen
met Lindenhout onderzocht worden hoe dit realiseerbaar is.
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3. Soepele overgang van 18- naar 18+
3.1. Gerealiseerde acties


Onderzoek knelpunten

In 2017 is er intern met diverse medewerkers van onze gemeente (denk aan coaches,
consulenten, leerplichtambtenaar) bekeken waar vooral de knelpunten liggen. Deze leken toen
vooral

te

liggen

bij

het

(te)

laat

actie

ondernemen

van

verschillende

partijen

en

onduidelijkheden over verschillende wetten en regelingen.


Maandelijks overleg jeugdconsulent en Pluryn

Er vindt maandelijks een overleg plaats met de jeugdconsulent en Pluryn om jeugdigen die
daar verblijven en 16 jaar zijn te bespreken, om zo te bekijken wat er nodig is en alvast een
plan te maken voor als zij 18 jaar worden.


Deelname aan regionale bijeenkomsten 18-/18+

Beleidsmedewerkers hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond waar de 18-/18+ problematiek
besproken werd (bijvoorbeeld “doorgaande zorglijn 18-/18+”).

3.2. Te realiseren acties


Ontwikkelen van een integrale werkgroep 18-/18+ problematiek

Er zal in 2018 een werkgroep gestart worden

die de 18-/18+ problematiek en de

uitstroomproblematiek voor kinderen vanaf 16 jaar analyseert en daarop oplossingen
formuleert

samen

met

het

Sociaal

Team,

die

(kwetsbare)

jongeren

vanaf

deze

leeftijdsgrens helpen om op een goede manier met de gevolgen van het veranderde wettelijk
kader om te gaan. Dit geldt niet alleen voor jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar ook
voor

kwetsbare

jeugdigen

met

bijvoorbeeld

een

zwak

sociaal

netwerk

en

voortijdig

schoolverlaters. De werkgroep zal, in samenwerking met de uitvoering een procesboekje
opleveren als ondersteuningsmiddel voor de uitvoering, waarin bij verschillende casussen
voorbeelden van verschillende creatieve oplossingen gegeven worden.


Breder trekken overleg jeugdconsulent en instelling

In 2018 zal onderzocht worden of het overleg dat maandelijks met Pluryn plaatsvindt ook
breder getrokken kan worden en met andere instellingen plaats kan vinden.


Verbreden van de doelgroep

Vanaf 2017 is de doelgroep verbreed naar andere situaties waarin het veranderende wettelijk
kader nadelige gevolgen heeft die zwaar wegen, zoals bijvoorbeeld bij gezinnen in de bijstand
en wordt onderzocht wat coaches, consulenten en andere partijen nodig hebben om met de
problematiek te herkennen, erkennen en om ermee om te gaan. Dit leidt tot: kennis van,
betere signalering en maatwerktoepassingen.


Realiseren verlengde pleegzorg

Om de overgang naar 18 jaar soepel te laten verlopen, is ook bij deze ontwikkelrichtingen het
realiseren van verlengde pleegzorg belangrijk. Juist bij deze overgang hebben jeugdigen
belang bij een stabiele situatie en steun en hulp van hun pleegouders.
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4. Versterken toegang Jeugd
4.1. Gerealiseerde acties


Doorontwikkeling frontoffice Sociaal Team

Doordat de frontoffice goed uitvraagt wat de vraag van een inwoner precies is en op basis
hiervan de vraag doorzet naar de juiste plek, worden inwoners zo snel, efficiënt en passend
mogelijk geholpen.


Inzet praktijk ondersteunende gedragswetenschappers Jeugd

Huisartsen nemen circa 48% van de verwijzingen jeugd naar specialistische inzet, met name
GGZ voor hun rekening. Om hier invloed op uit te kunnen oefenen hebben wij vanaf januari
2017 twee parttime gedragsdeskundigen gepositioneerd naar wie huisartsen kunnen verwijzen
in plaats van direct door te verwijzen naar specialistische hulp. Op deze manier kan het huidige
percentage verwijzingen verlaagd worden en beter passende hulp geboden worden.


Gezin breed in kaart brengen

Wanneer er een vraag is waarbij het gaat om een jeugdige, wordt ook het gezin in kaart
gebracht.

Alle

levensgebieden

worden

uitgevraagd

en

er

wordt

op

deze

manier

geïnventariseerd wat er in het hele gezin speelt en bekeken of er ondersteuning nodig is.


Outreachend werken: huisbezoeken en waakvlamcontact

Een manier waarop het Sociaal Team outreachend te werk gaat is door gezinnen in hun eigen
omgeving te spreken door huisbezoeken af te leggen. Daarnaast heeft het Sociaal Team
waakvlamcontacten met gezinnen, waarbij samen met gezinnen afspraken gemaakt worden
met het vormgeven van deze waakvlamcontacten.

4.2. Te realiseren acties


Verder verbinden Sociaal Team met (algemene)voorzieningen rondom Jeugd
Om de toegang Jeugd te versterken vinden wij het belangrijk te investeren in de verbinding
van ons Sociaal Team met de verschillende partijen rondom jeugd. Door elkaar goed te
betrekken en elkaar weten te vinden wordt de toegang jeugd versterkt. Bij de eerste
ontwikkelrichting (versterken van het preventieve veld) wordt al uitgebreid omschreven
hoe we de verbinding met diverse actoren in het jeugdveld in 2018 willen versterken.



Ontwikkelen folder coaches en consulenten
Het Sociaal Team heeft er in 2017 hard aan gewerkt zich door te ontwikkelen. Samen zijn
zij tot een duidelijke missie en visie gekomen, waardoor zij zich goed en stevig kunnen
profileren. Toch blijkt het voor de buitenwereld nog niet altijd helemaal helder te zijn wat
het Sociaal Team nu precies is en wat het doet, bijvoorbeeld voor inwoners, maar ook voor
stakeholders zoals scholen. Coaches en consulenten komen al regelmatig langs bij
stakeholders om iets over hun functie te vertellen. Daarnaast kan een folder helpen te
verhelderen waar zij voor zijn. Ook in de praktijk blijkt hier behoefte aan te zijn. De folder
is dan enerzijds bedoeld voor inwoners die door het Sociaal Team ondersteund worden,
zodat zij even rustig na kunnen lezen waar coaches en consulenten precies voor zijn.
Anderzijds kan er ook een folder ontwikkeld worden voor stakeholders als scholen,
kinderopvang en JGZ, zodat dit ook voor hen steeds helderder wordt en zij alles rustig na
kunnen lezen.



Zorgen voor een goede bekendheid en vindbaarheid van vrij toegankelijke voorzieningen
Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners bekend zijn met vrij toegankelijke
voorzieningen en weten dat zij er eenvoudig (zonder verwijzing) gebruik van kunnen
maken. Vrij toegankelijke voorzieningen zijn heel makkelijk bruikbaar, maar inwoners en
partijen rondom jeugd moeten wel weten dat ze beschikbaar zijn en wáár ze te vinden zijn.
In 2018 willen we hierop inzetten. Dit willen we doen door de voorzieningen op Sterk
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Renkum te promoten en verhalen op Sterk Renkum te delen, maar ook door kennismaking
en gesprek tussen voorzieningen (bijvoorbeeld Dynamo en scholen) te stimuleren.

5. Verantwoord inzetten drang en dwang
5.1. Gerealiseerde acties


Aandacht drang en dwang in groot- en klein casuïstiekoverleg

Momenteel worden drang en dwang zaken al in groot- en klein casuïstiekoverleg van coaches
besproken. Bij klein casuïstiek worden verschillende casussen in kleine groepjes besproken en
in groot casuïstiek overleg worden grotere thema’s en casussen met elkaar besproken,
ervaringen uitgewisseld en besproken hoe met bepaalde thema’s om te gaan. Ook drang en
dwang komt hierbij aan bod.

5.2. Te realiseren acties 2018


Door ontwikkelen betrekken gezin bij inzet drang en dwang

Om ervoor te zorgen dat coaches en consulenten gezinnen meenemen in het proces willen wij
hier aandacht aan blijven besteden in het casuïstiek overleg. Hoe worden ouders betrokken bij
drang en dwang trajecten, bij welke stappen informeer je hen?


Afstemming Zorg en Veiligheid en Sociaal Team

In 2018 willen we er samen op inzetten de samenwerking en afstemming tussen Zorg en
Veiligheid en het Sociaal Team verbeterd wordt, wat juist bij drang en dwang heel belangrijk is.
Daarnaast willen we bekijken of WAC ook bij Zorg en Veiligheid geïmplementeerd kan worden,
zodat het Sociaal Team en Zorg en Veiligheid op dezelfde manier werken.

6. Samenwerken in transformatie jeugdhulpaanbieders
6.1. Gerealiseerde acties


Mogelijk maken vraaggericht toewijzen producten

Voor 2017 werden veel producten toegewezen voor een vaste duur en frequentie, wat
onvoldoende aansloot bij het vraaggericht werken. Soms was het bijvoorbeeld passender om
een product minder lang in te zetten, wat destijds niet mogelijk was. In 2017 is dit voor een
deel veranderd: veel producten kunnen nu wel op maat beschikt worden, wat het gevolg is van
de uitfasering van DBC’s. Dankzij deze verandering is het voor verwijzers en ons Sociaal Team
makkelijker om vraaggericht te werken en kan er meer maatwerk geboden worden.

6.2. Te realiseren acties 2018


Verder onderzoeken inzetten producten op maat

Hoewel veel producten (met name Jeugd-GZZ) nu volledig op maat toegewezen kunnen
worden, geldt dit nog niet voor alle producten. In 2018 zal onderzocht worden welke producten
nog niet op maat ingezet kunnen worden en bij welke producten hier wel behoefte aan is.
Samen met contractmanagement aanbieders kan onderzocht worden hoe hier mee om te gaan.


Meer aandacht op- en afschalen onder jeugdhulpaanbieders

In

2018

willen

wij

het

op-

en

afschalen

meer

onder

de

aandacht

brengen

jeugdhulpaanbieders en bespreken hoe we hier samen het beste mee om kunnen gaan.
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