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Het is 5 jaar geleden dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp
bij de gemeenten geland is. Een periode van 5 jaar waarin veel
gebeurd is in jeugdhulpregio West-Brabant West. We hebben een
jeugdhulpstelsel – het Gespreksmodel – gebouwd, gebaseerd op
vertrouwen. Een stelsel dat gedragen wordt door jeugdhulpaanbieders
en onze 9 gemeenten in de regio, omdat zij samen aan de wieg
stonden van de ontwikkeling ervan. We zijn trots op onze bevlogen
jeugdprofessionals en jeugdhulpaanbieders. Samen maken zij het
verschil om kinderen met hun professionele inzet te laten opgroeien
naar zelfstandige volwassen, die actief deelnemen aan het sociale,
economische en culturele leven.
Met lef hebben wij het stelsel doorontwikkeld en met veel
innovatiekracht nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Wij zijn er nog
niet. In het voorjaar gaan we dan ook ons stelsel regionaal evalueren
met onze 9 gemeenten, de jeugdhulpaanbieders en de gezinnen.
Wel zien we nu al veel mogelijkheden om ons stelsel verder door te
ontwikkelen. Daarbij kunnen wij leren van andere jeugdhulpregio’s,
zowel op inhoudelijk als financieel gebied.

Barry Jacobs, wethouder gemeente
Bergen op Zoom

Nu is het moment aangebroken onze ervaringen over de jeugdhulp te
delen. De komende periode zullen we dat op diverse manieren doen.
Barry Jacobs, wethouder gemeente Bergen op Zoom en
René van Ginderen, wethouder gemeente Roosendaal
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Benieuwd naar de eerste resultaten van
5 jaar jeugdhulpstelsel West-Brabant West?
Vanaf april ligt er een folder voor je klaar. Stuur een
mailtje met je naam, organisatie en adres (postbus of
bezoekadres) naar info@zi2t.nl.

Regie bij de cliënt
Door inzicht , betrokkenheid
en zelfredzaamheid

First time right
Eén keer en in één keer
goed vastleggen

Veilig
Minder kwetsbaar
voor de AVG

Minder administratieve last
Eenvoudiger proces in de keten,
minder dubbele handelingen

Blockchain-toepassing verlaagt
administratieve lasten
In Roosendaal en Halderberge gaat in april een pilot met een

Een belangrijk voordeel van deze blockchain-oplossing is,

blockchain-toepassing van start. Een innovatieve technologie

dat uitgebreid uitwisselen van berichten tussen aanbieders en

om de administratieve lasten binnen jeugdhulp terug te

gemeenten niet meer nodig is, door informatie in één keer

brengen in het belang van cliënten, jeugdhulpaanbieders en

goed vast te leggen. Ook levert het een sterk vereenvoudigd

gemeenten. De gemeenten voeren deze pilot uit samen met

declaratieproces op zonder tijdsintensieve controles. Daarnaast

2 jeugdhulpaanbieders: Stichting Inzet voor Zorg en Impegno.

zijn gemaakte afspraken en doelen in het gezinsplan en het

West-Brabant West wil ervaring opdoen met deze oplossing

behandelarrangement transparant voor cliënt, aanbieder en

omdat nu nog veel tijd verloren gaat in het herhaald opstellen

gemeenten. Dubbele handelingen worden voorkomen en

van de jeugdhulp-arrangementen en gezinsplannen. Deze

controles tot een minimum beperkt door processtappen te

blockchain-toepassing ondersteunt het proces van aanvraag

schrappen die geen waarde toevoegen en te automatiseren.

jeugdhulp tot en met de uitbetaling van de zorg. In regio

Contractafspraken met aanbieders worden centraal vastgelegd

Arnhem wordt deze blockchain-toepassing geïmplementeerd

in plaats van te werken met verschillende systemen. Dit

in samenwerking met Be-Better. Dit bedrijf heeft de

verhoogt de kwaliteit van data en voorkomt verschillen. De

innovatieve oplossing samen met de gemeente Renkum,

pilot gaat totaal ongeveer vijf maanden duren en op basis

zorgaanbieder Pluryn en blockchainspecialist Ledger Leopard

van de resultaten wordt bekeken of het interessant is om

ontwikkeld.

deze systematiek bij alle negen gemeenten en aanbieders te
implementeren en meer functionaliteiten toe te voegen.

Kwaliteitsmonitor:
instrument voor
passende hulp
West-Brabant West streeft naar een optimaal opvoed- en
leefklimaat voor kinderen. De regio wil de kwaliteit van de
jeugdhulp in beeld hebben om de best passende ondersteuning aan kinderen en hun gezinnen te kunnen bieden. ‘First
time right’ is het doel: direct de juiste oplossing. West-Brabant
West is daarom sinds 2018 bezig met het verkrijgen van

De Kwaliteitsmonitor geeft aan hoe lang hulptrajecten duren

kwaliteitsgegevens over de geleverde jeugdhulp en verwerkt

en hoe vaak kinderen opnieuw in zorg komen. De

deze in de Kwaliteitsmonitor. Jeugdprofessionals,

gemeentelijke toegang en 124 jeugdhulpaanbieders geven

jeugdhulpaanbieders, gemeenten, kinderen en hun opvoeders

daarnaast maandelijks inzicht in de kwaliteit van de geboden

leveren hiervoor gegevens aan. De regio krijgt een goed beeld

hulp. Hiervoor wordt een set outcome indicatoren

van welke zorgpaden het beste passen bij welk kind of gezin,

gehanteerd, die door de VNG, branche-organisaties en het

door te registreren wanneer welke zorg is ingezet en met welk

Nederlands Jeugdinstituut is opgesteld. Het gaat hierbij om

resultaat.

cliënttevredenheid, doelrealisatie en uitval.
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Inmiddels is er al veel bekend over de kwaliteit van de

project en best practices worden gedeeld tijdens

jeugdhulp. Verschillende leerwerkgroepen zijn gestart met het

inspiratiebijeenkomsten met jeugdhulpaanbieders in de regio.

bespreken van inzichten om de jeugdhulp verder te

De Kwaliteitsmonitor is een gezamenlijk instrument van

verbeteren. Daarbij wordt ook het perspectief van ouders en

West-Brabant West en PIT: Praktikon, Initi8 en TNO.

kinderen ingebracht door Scale Advies. Voortgang van het

Betere samenwerking veiligheidsproblematiek jeugdbeschermingsketen
In 2018 is de regio West-Brabant West gestart met de pilot

afschalen van de hulp. De veiligheidsteams hebben nog wel

‘veiligheidsteams’ om een betere samenwerking in de

de mogelijkheid om een cliëntgesprek te voeren met een

jeugdbeschermingsketen tussen de partners organiseren.

onafhankelijk voorzitter, zoals dat voorheen ook mogelijk was

De veiligheidsteams zijn inmiddels een ingebedde werkwijze.

in de jeugdbeschermingstafel.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is initiatiefnemer van
de pilots voor de jeugdbeschermingsketen. De pilot draait

Voor het taxeren van de veiligheid en het uitzetten van de

niet alleen in West-Brabant West maar ook in de regio´s

acties gebruiken alle partners samen één veiligheidskaart.

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Food Valley en Zeeland.

In dit document staan de kansen, de risico´s en benodigde

De veiligheidsteams leveren input aan het ministerie om in de

acties. De veiligheidskaart wordt gebruikt totdat het traject

toekomst de jeugdbescherming landelijk te verbeteren.

is afgerond. Het bevordert naast elkaar werken in plaats van

De pilots in de regio’s tonen nu al gemeenschappelijke

na elkaar werken en samendoen in plaats van overdoen. De

resultaten: partners kennen elkaar en zetten een gezamenlijk

veiligheidskaart is ontwikkeld door de betrokken partners en

traject in voor de kinderen. Verandering in de mindset en

is daarmee passend voor iedere organisatie. Dit instrument

cultuur bij de medewerkers van de verschillende organisaties is

draagt bij aan de vernieuwde werkwijze.

ook volop in gang gezet.
De gezamenlijk ambitie is een stevig netwerk
van professionals te bouwen in plaats van
een jeugdbeschermingsketen. Zo lang

Veiligheidsteams in West-Brabant West:
integrale aanpak veiligheid kinderen

veiligheid een issue is, zijn de partners als

Onveilig

collectief verantwoordelijk. Iedere organisatie

VHT
Veiligheidsteam

binnen het netwerk heeft eigen wettelijke
taken en verantwoordelijkheden. Toch laten

Gesprek
onveiligheid
met ouder/kind.
Inzet VHT
Veiligheidsteam

de organisaties het ‘hokjes denken’ steeds
meer los in het belang van de veiligheid van
het kind. Medewerkers werken nauw samen
in een multidisciplinair team. Zij taxeren
de veiligheid van de kinderen en het gezin
en zetten de nodige acties gezamenlijk uit.
Hierbij is het inzetten van een gedwongen
maatregel enkel ondersteunend aan de acties
die worden uitgezet.
Een onderzoek voor het aanvragen van een
kinder-beschermingsmaatregel gebeurt tijdig.

Veilig
genoeg

VHT
(Veiligheidsteam):
• Taxatie veiligheid
• 1 plan
(veiligheidskaart)
• Jeugdprofessional
• Veilig Thuis
• G.I.’s
• Raad voor de
Kinderbescherming

De vraag ‘wat gaan we in de tussentijd doen

Rechtbank
wel/geen
maatregel

1 Aanpak:
gesprek
klant,
voorwaarden
en acties
voor herstel
veiligheid

om de veiligheid van kinderen te organiseren’
wordt behandeld in het veiligheidsteam.
Met de komst van de veiligheidsteams is de

VHT
Veiligheidsteam

jeugdbeschermingstafel als multidisciplinair
overleg niet meer nodig voor het op- en
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Pilot Uniform Hulpaanbod bij problemen
complexe scheidingen
Kinderen zijn steeds meer de dupe van complexe
scheidingen. Professionals in West-Brabant West zetten zich
in om schrijnende situaties zoveel mogelijk te voorkomen
door in een vroeg stadium ondersteuning te bieden. Als de
strijd tussen ouders verhardt, wordt zwaardere hulp ingezet.
Als onderdeel van deze aanpak is in mei vorig jaar een pilot
gestart met de rechtbank Zeeland-West-Brabant, de Raad
voor de Kinderbescherming, advocatuur en gemeenten.
Wanneer ouders op een zitting komen en de rechter oordeelt
dat er sprake is van een hulpvraag, bepaalt de rechter welke
resultaten moeten worden behaald. Hiervoor zijn uniforme
resultaten geformuleerd: het Uniform Hulpaanbod (UHA).
Voor de juiste ondersteuning worden ouders verwezen
naar de gemeente. Bij de gemeenten in West-Brabant
West werken jeugdprofessionals met expertise op het
gebied van scheidingsproblematiek. Zij bepalen samen met
ouders hoe de gestelde doelen behaald kunnen worden en

meewerken aan de -niet vrijblijvende- hulp, rapporteert de

schakelen waar nodig specialistische hulp in. Als in de praktijk

scheidingsexpert dit aan de Raad voor de Kinderbescherming.

blijkt dat hulp wordt geweigerd of ouders onvoldoende

De pilot wordt in het eerste kwartaal van dit jaar geëvalueerd.

Interview met Martijntje van Diesen van
Stichting Inzet voor Zorg:

‘Behoud expertise
crisiszorg dankzij
overname Driekant
van Juzt’
Stichting Inzet voor Zorg (SIVZ) heeft met
ingang van 1 januari van dit jaar de crisiszorg
bij de Driekant overgenomen van Juzt. Dit is
het eerste bedrijfsonderdeel van Juzt dat is
afgestoten. In dit artikel licht Martijntje van
Diesen, bestuurder bij de stichting, toe hoe
de overname tot stand is gekomen, wat voor
organisatie Inzet voor Zorg is en wat hun visie is
op jeugdzorg.
In mei 2019, toen Juzt aangaf in problemen

en een belangrijke aanbieder van een grote diversiteit aan

te verkeren, heeft Inzet voor Zorg meteen

zorgproducten,” aldus Martijntje. “Wij vonden het voor de jongeren

aangegeven mee te willen denken aan een

in de regio én voor de medewerkers van Juzt belangrijk om deze

oplossing. “Juzt is een enorm kenniscentrum

expertise te behouden.”
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In gesprek, uit gesprek en weer in gesprek

de Driekant vanaf januari ‘Bed-Bad-Brood-plekken’ of ook

Het eerste aanbod dat SIVZ in de zomer van 2019 bij Juzt

wel een ‘TOV-bedden’ (afkorting van Ter OVerbrugging), op

heeft neergelegd, bleek niet te passen in hun visie. Daarop

dezelfde plek en met dezelfde mensen als die er al werkten.

is Juzt met andere partijen gaan onderhandelen. Toen ook

Daarmee geven we in het jaar 2020 zoveel mogelijk zekerheid

die gesprekken niet leidden tot een goed resultaat, is SIVZ,

aan cliënten en medewerkers. Dat is belangrijk, want zij

opnieuw met Juzt om tafel gaan zitten. Martijntje: “Deze keer

hebben natuurlijk allemaal een bewogen jaar achter de rug

specifiek om te kijken of we de ‘crisisbedden’ bij de Driekant

met heel veel onzekerheid. We hopen dat ze vertrouwen

konden overnemen, omdat West-Brabant West voor deze

krijgen in onze organisatie en onze manier van werken, om

zorgvorm nog geen alternatieven had na het besluit om

van daaruit met ons de transitie door te maken.”

afscheid te nemen van Juzt.”

Vraaggestuurde netwerkorganisatie
“Deze crisiszorg was in onze visie niet of niet voldoende

Eigenlijk doet SIVZ in het klein wat het Zorg Informatie en

meegenomen in de transitie van de jeugdzorg vanaf 2015. Die

Inkoop Team ook doet. “Wij nemen zorgcontracten aan en

verouderde vorm van crisiszorg hield in, dat jongeren die in de

voeren ze vervolgens -volledig vraaggestuurd- uit met één

Driekant terechtkwamen standaard werden beoordeeld door

van de vele bij ons aangesloten zorgverleners,” legt Martijntje

een crisisteam. Dat team bepaalde welke zorg de jongere

uit. “Alle aangesloten zorgverleners worden gescreend op

vanaf dan moest krijgen,” licht Martijntje toe. Dat paste

bijvoorbeeld VOG en benodigde diploma’s. Of ze nou bij

niet meer in de SIVZ-visie en in de visie van West-Brabant

ons in dienst zijn, of ze werken als ZZP’er of dat het een

West. “Want 95% van de jongeren die in de crisiszorg van de

onderaannemer is, dat maakt voor ons niet uit. We willen

Driekant belanden, hebben al een jeugdzorgachtergrond

weten met wie we samenwerken. Buiten dat stellen we de

en dus een jeugdprofessional die ze goed kent. Dan is het

voorwaarde dat ze dezelfde kijk op zorg hebben als SIVZ.”

logischer om bestaande jeugdprofessionals de regie te laten
houden over de te leveren zorg.”

In het vraaggestuurd werken gaat SIVZ behoorlijk ver. Het kan
zelfs betekenen dat een zorgverlener een cliënt aanlevert,

Eerst rust creëren, dan alsnog transitie doorvoeren

maar dat een andere zorgverlener binnen het netwerk de

De deal die met Juzt en in overleg met West-Brabant West is

zorg gaat leveren. “Als een jeugdprofessional in overleg met

gemaakt, is om het gehele bedrijfsonderdeel over te nemen

de cliënt denkt dat dat beter past dan kan dat inderdaad

en om het jaar 2020 te gebruiken om deze zorgvorm alsnog

voorkomen.”

aan te passen aan het nieuwe stelsel. “Daarom leveren wij in

Cliëntparticipatie ‘meest ideale begeleider’
West-Brabant West hecht veel belang aan cliëntparticipatie.
Sinds 2018 spreekt Scale Advies namens de regio met
jongeren en ouders over hun ervaringen met jeugdhulp.
Jongeren en ouders weten namelijk als geen ander wat
de impact van het beleid van de regio op hun welzijn is. Zij

“Ik wil liever niet werken aan de ver
schrikkelijke
begeleider. Ik stop mijn energie liev
er in positieve
dingen. Er zijn altijd wel mindere din
gen, maar
ook altijd positieve.”

geven aan wat prettig voor hen werkte en wat beter had
gekund. Dit alles om de kwaliteit van de jeugdhulp in de regio
nog beter te maken. Ieder jaar worden cliëntbijeenkomsten
georganiseerd over thema’s als cliënttevredenheid, doelen
van de behandeling of uitval. Ook zijn er bijeenkomsten
voor bepaalde doelgroepen, zoals jongeren en ouders

“Het is lastig als de groepsleiding je medicijnen
vergeet. Daar zijn ze toch voor. En als zij er niet
aan denken, dan is dat niet goed.”

van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze
jongeren gaven aan de hand van tekeningen aan wie zij als
‘de meest ideale begeleider’ en ‘de meest verschrikkelijke
begeleider’ ervaren. Dit geeft meer inzicht in hun
belevingswereld. Voor de samenwerking met Scale is gekozen

je
“Het is heel fijn als de groepsleiding
je uit.”
vertrouwt. Dan leggen ze dingen aan
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om cliënten de mogelijkheid te geven om in vertrouwen met

van deze stappen? Zijn deze helpend geweest of hadden ze

een onafhankelijke partij te kunnen spreken.

dingen liever anders willen zien?

De verhalen van de cliënten worden na iedere bijeenkomst

Ook waren er in 2019 cliënten die zelf met gemeenten

geanonimiseerd verwerkt en na goedkeuring van de cliënten

in gesprek wilden. Dit gesprek heeft onder andere

gedeeld met de regio. Naast de bijeenkomst wordt gewerkt

input opgeleverd voor de inkoopstrategie voor de

met persona’s: Froukje, Achmed, Joke en Tess. Deze fictieve

Gecertificeerde Instellingen (GI’s) voor jeugdbescherming

personen zijn gebaseerd op de tientallen cliënten die

en jeugdreclassering. Daarnaast heeft cliëntparticipatie een

Scale gesproken heeft. Froukje en de anderen wonen in de

prominente plek gekregen binnen de veiligheidsteams.

Dorpsstraat in Korteweg. Deze methodiek helpt gemeenten

Ten slotte is er een enquête uitgevoerd onder alle

en jeugdhulpaanbieders te reflecteren op het effect van

jeugdhulpaanbieders om te onderzoeken hoe organisaties

het gevoerde beleid en het zorgaanbod. Ook worden

zelf cliëntparticipatie in hun eigen werkzaamheden inzetten.

zogenaamde klantreizen van cliënten in kaart gebracht.

Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd, die met alle

Welke stappen zetten ouders vanaf het moment dat ze

partijen in de regio gedeeld is.

aankloppen met een zorgvraag over hun kind? Wat vonden ze

Korteweg
Achmed, woont in
een woongroep
voor LVB-jongeren

Joke, moeder,
gescheiden

Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar:
info@zi2t.nl
Je kunt je hier afmelden
voor deze nieuwsbief.

Froukje,
huismoeder

Tess, woont in
pleegezin

Jeugdhulpregio West-Brabant West
Zorg Informatie & Inkoop Team
Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal
Bezoekadres: Dunantstraat 80, 4701 GZ Roosendaal,
Telefoon: 0165 – 579726
Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
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