“Wat zijn de ervaringen met de jeugdhulp de afgelopen twee jaar in
deze regio? En hoe kunnen wij de jeugdhulp in onze regio nog beter
maken?”

		
		

Locatie:

UITNODIGING

Op 30 augustus gaan ouders, kinderen,
raadsleden en wethouders, professionals en
ambtenaren hierover met elkaar in gesprek.

Borrel 21.00 uur
De avond wordt afgesloten met een informele
borrel.

Tijdens deze avond halen we de belangrijkste
speerpunten op voor de beleidsperiode 2018
- 2021. Inloop is vanaf 16.30 uur.

Wij hopen u te begroeten op 30 augustus!

Inspiratie 17.00 uur
We willen dat kinderen gezond, gelukkig en
veilig opgroeien. Maar wat is daarvoor nodig?
En wat is het belang van geluk en hoop bij
het opgroeien en opvoeden van kinderen. Wie
kan ons dat beter vertellen dan Leo Bormans
“Ambassador of Happiness & Quality of Life”.
Hij is schrijver/inspirator en auteur van de
internationale bestseller “The World Book of
Happiness”.

Jolanda de Witte
Coördinerend wethouder Jeugdhulp
Zuid-Holland Zuid

Buffet 18.00 uur

“Avond voor de Jeugdhulp
Zuid-Holland Zuid”

Workshops 19.00 uur - 20.45 uur
U kunt twee workshops naar keuze bijwonen.
Tijdens deze workshops gaan we in gesprek
over jeugdhulp en delen we onze ervaringen.

Woensdag 30 augustus 2017

We bespreken voorbeelden over bestaande
aanpakken en horen natuurlijk graag hoe u
daarover denkt en wat volgens u beter kan.

Kunstmin
Sint Jorisweg 76
3311 PL Dordrecht

17.00 - 21.00 uur

Op de volgende pagina’s vindt
beschrijving van de workshops.

u

een

Met vriendelijke groet,

Interesse?
Meld u dan voor 23 augustus aan via
contact@jeugdzhz.nl.
Belangrijk om bij de aanmelding
door te geven:
>> Kunstmin is toegankelijk voor minder
validen. Sommige ruimtes zijn alleen per
trap te bereiken. Bent u hiertoe niet in
staat, meld dit dan aan ons.
>> Specifieke dieetwensen of allergieën
horen wij ook graag.
>> Geef twee workshops die u wilt bijwonen aan ons door. Noem daarna nog
een derde workshop als reserve. Bij veel
aanmeldingen houden wij rekening met
uw voorkeur.

WORKSHOPS ‘Avond voor de Jeugdhulp’
U heeft de mogelijkheid om twee workshops bij te wonen.
Workshopronde 1: 19.00 uur | Workshopronde 2: 19.45 uur

1 (V)echtscheidingen, wat zijn de gevolgen voor
kinderen en wat betekent dit voor hulpverlening?
Het aantal scheidingen dat eindigt in een vechtscheiding
stijgt en zit nu op 1 op de 5 scheidingen in Nederland.
Hierdoor krijgen veel kinderen te maken met spanningen
in het gezin en loyaliteitsconflicten. Wat heeft dit voor uitwerking op kinderen en wat betekent dit voor signalering
en hulpverlening?

2 Alles naar de wijk?

Het doel is om de hulp laagdrempelig en dicht bij het gezin
te bieden. In onze regio werken we met jeugd- of sociale teams. In 2017 zien we een zorgmarkt die onder druk
staat. Er zijn oplopende wachtlijsten en een toenemende
zorgvraag bij met name de jeugd- en sociale teams. Zijn
nog hogere budgetten voor deze teams wel de oplossing?
Of kunnen we andere wegen inslaan om de zorg vanuit de
jeugd- en sociale teams voldoende te ondersteunen? Kortom: Wat is de omvang en de mate van expertise die nodig
is om in de wijk de juiste zorg te kunnen bieden?
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TOELICHTING WORKSHOPS

18-23 jaar, wat is er nodig om de maatschappij in te
kunnen?
In Nederland zijn jongeren met 18 jaar voor
de wet volwassen. Hierdoor krijgen zij andere
verantwoordelijkheden. De Jeugdwet kent een harde
leeftijdsgrens, met 18 jaar houdt de jeugdhulp op. De wet
kent een uitloopmogelijkheid tot 23 jaar, maar dit is slechts
in uitzonderingssituaties. Van jongeren wordt verwacht dat
zij zich met 18 jaar kunnen redden in de maatschappij.
Maar zijn jongeren met 18 jaar wel zelfredzaam genoeg?
Wat is er nodig om jongeren met 18 jaar op eigen benen te
laten staan en hoe bereiden wij hen hierop voor?

4 E-health, vervangend of aanvullend?

E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning
of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg.
E-Health wordt als een belangrijke ontwikkeling gezien om
zorg effectief en meer op maat aan kinderen/gezinnen te
kunnen geven. Tijdens deze workshop willen we met u in
gesprek gaan over de mogelijkheden van E-health. Welke
rol kan E-health hebben in het bieden van hulp? Wat zijn
de voor- en nadelen van het gebruik van E-health? Op welke wijze kan het een aanvulling of zelfs een vervanging zijn
van de reguliere hulp?

5 Aanpak

kindermishandeling, wat is daarvoor
nodig?
Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 120.000 kinderen
te maken met kindermishandeling. Elk kind dat mishandeld wordt is er één teveel. We laten enkele voorbeelden
zien van hoe een gemeente investeert in het voorkomen
en het melden van kindermishandeling. Wat kunnen we
nog meer doen? Hoe kunnen we kindermishandeling tijdig
signaleren en handelen? Hoe kunnen we preventief aandacht besteden aan gezinnen? Hoe kunnen we een positieve manier van opvoeden bevorderen in alle gezinnen?

6 Hoe kunnen we leren van ervaringsdeskundigen in

de jeugdhulp?
De inzet van ervaringsdeskundigen in de jeugdhulp is
al enige tijd in opkomst. Echter de inzet van
ervaringsdeskundigen of ouders en jongeren bij
beleid en uitvoering van de Jeugdhulp is nog niet
altijd vanzelfsprekend. Tijdens deze workshop gaan
ervaringsdeskundigen, ouders & jongeren, gemeenten en
uitvoerders in de Jeugdhulp met elkaar in gesprek. Wat
is er nodig om ervaringen van ouders en kinderen in te
zetten en hoe kan dit leiden tot verbetering van beleid?

WORKSHOPS ‘Avond voor de Jeugdhulp’
U heeft de mogelijkheid om twee workshops bij te wonen.
Workshopronde 1: 19.00 uur | Workshopronde 2: 19.45 uur

7 Eigen netwerk en vrijwilligers, wanneer kan het zon-

der professionele hulp?
De jeugdwet gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid
en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met
inzet van hun eigen netwerk. De wet gaat ook uit van het
versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken en scholen. In de praktijk in Zuid-Holland Zuid zien
we dat de vraag naar professionele hulp blijft toenemen.
Stellen we onszelf wel genoeg de vraag wanneer het kan
zonder professionele hulp? Hoe spreek je het netwerk van
ouders en kinderen aan en durf je als professional los te
laten? Welke rol zouden vrijwilligers kunnen spelen in de
jeugdhulp?

8 Sturing op jeugdhulp en regionale samenwerking,

		
		
TOELICHTING WORKSHOPS

hoe houden we slagkracht?
Gemeenten streven naar betere oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en soms is hiervoor bestuurlijke
samenwerking nodig. Op het gebied van jeugdhulp is deze
samenwerking zelfs op enkele onderdelen wettelijk verplicht. In de regio Zuid-Holland Zuid hebben de gemeenten, naast deze wettelijke verplichting, een uitgebreidere
vorm van regionale samenwerking voor de jeugdhulp gekozen. Deze samenwerking geeft slagkracht en efficiency, maar besluitvorming vindt wel altijd plaats met 17 gemeenten. Graag gaan wij voor een nieuwe beleidsperiode
met u in gesprek over het evenwicht tussen lokale sturing
en regionale samenwerking op de jeugdhulp. Hoe zorg je
voor dit evenwicht en behoud je tegelijkertijd de voordelen
van regionale slagkracht en lokale verbinding?

9 Wat werkt in Jeugd- en sociale teams?

Bijna 3 jaar na de decentralisatie zijn er veel ervaringen
met het werken in jeugd- en sociale teams opgedaan in
Zuid-Holland Zuid. Diverse jeugd- en sociale teams zijn
geëvalueerd en er wordt steeds beter zichtbaar wat werkt
en wat niet werkt. Maar wat zijn de ervaringen van ouders en kinderen? Hoe komen goede samenwerkingen tot
stand? Wie spelen hierin een rol en wat merken ouders en
kinderen ervan? En hoe zorgen we ervoor dat we leren van
de ervaringen die worden opgedaan?

Interesse?
Meld u dan voor 23 augustus aan via
contact@jeugdzhz.nl.
Belangrijk om bij de aanmelding
door te geven:
>> Kunstmin is toegankelijk voor minder
validen. Sommige ruimtes zijn alleen per
trap te bereiken. Bent u hiertoe niet in
staat, meld dit dan aan ons.
>> Specifieke dieetwensen of allergieën
horen wij ook graag.
>> Geef twee workshops die u wilt bijwonen aan ons door. Noem daarna nog
een derde workshop als reserve. Bij veel
aanmeldingen houden wij rekening met
uw voorkeur.

