Programma in 3 hoofdlijnen

Tekst

1

Verbeteren proces en trajectgericht samenwerken

2

3

Verbeteren integraal ambulant

Verbeteren verblijfsvoorzieningen

Bronnen:

•
•
•
•
•
•

Woonanalyse Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2021
Transformatieplannen Jeugdhulpaanbieders Segment 1
Overeenkomst Jeugdhulp
Rapportage Expertteam Passende hulp en de Doorbraakaanpak
Landelijke rapportages en evaluaties
Analyse Bovenregionaal Expertisenetwerk

Verbeteren proces en trajectgericht
Tekst

samenwerken

Onderwerpen:

a)
b)

centrale intake, aanmeldproces
Inhoudelijk kwalitatief: Netwerkverkenning, Ervaringsdeskundigheid, Circulaire zorg, Jim, Verklarende analyse, herkenning LVB,
Veilig opgroeien is teamwerk, expertteam Passende hulp,

c)
d)

Uitstroom verbeteren
verbeteren crisisketen

•
•
•

Verbeteren op inhoud: wat en van welke kwaliteit
Verbeteren op werkprocessen: harmoniseren aanmeldproces,
ontwikkelen centrale intake,
Bij eerste instroom en tijdens het traject van het gezin/ de
jeugdige

Verbeteren integraal ambulant
Tekst

Uit de plannen:
FLITS-team
Ouderschap en Scheiding,
MDFT,
MPG+
Circulaire system
School to care
IHT
IBT
FACT
Marathon
De Break
De Loods
Gezin Totaal
Spoedpoli
In Verbinding Onderwijszorgvoorzieningen

Enz…

•
•
•
•

Complementair aanbod creëren (geografisch en inhoudelijk)
Van elkaar leren wat werkt
Samen organiseren en uitvoeren
Verbeteren

Voorbeelden
In uitvoering

De Break
Flits team Dordrecht
Team Marathon
Intensive Home treatment

In voorbereiding
In Verbinding

In planvorming/ ideefase
Fact Jeugd en gezin
Spoedpoli

1.
2.
3.

Wat is ambulant nodig ter voorkoming van instroom in
verblijf?
Hoe voorkomen we nieuwe ‘versnippering’?
Hoe draagt ambulant bij aan uitstroom uit verblijf en
breakdowns?

Tekst

Verbeteren verblijfsvoorzieningen

kleinschalig en onvoorwaardelijk residentieel wonen -> ombuigen huidige (logeer)voorzieningen?

Versterken Pleegzorg en gezinshuizen

kortdurend en ‘achter de hand’ verblijf

Gezinsopname

•
•
•
•

Verder concretiseren wat nodig is en voor wie?
Voldoende pleegzorg en gezinshuizen
Verbeteren kwaliteit (deskundigheid, kleinschaligheid en thuisnabij)
Complementair aanbod creëren (geografisch en inhoudelijk)

Voorbeelden

Kleinschalig wonen

Versterken pleegzorg en gezinshuizen

1.

Werving, selectie en scholing in co-creatie

2.

Analyse van wat nodig is voor doelgroep (met
expertteam)
Ook om uitstroom uit behandelsetting te

Verbeteren netwerkanalyse en netwerkversterking

bevorderen
Wat is verder nodig om breakdown te voorkomen?
EN
Specifieke aandacht voor 12+ doelgroep
Ontwikkelen, inrichten en uitvoeren

Bestuurlijke ambassadeurs naast en met portefeuillehouder Jeugd

Programma in 3 hoofdlijnen

Tekst

•

bron van informatie voor de projecten en ontwikkelingen

•

verspreider van informatie over de ontwikkelingen

•

Fungeren als bestuurlijk klankbord voor de projecten en ontwikkelingen

•

ondersteuner van collega bestuurders in ontwikkelingen en implementatie

•

Projecten en bijbehorende bestuurlijke dilemma’s agenderen aan deze bestuurlijke ontwikkeltafel

Verbeteren proces en trajectgericht samenwerken

1

2

3

Verbeteren integraal ambulant

Verbeteren verblijfsvoorzieningen

