Jeugdhulp in West-Brabant West:
handel alsof het je eigen kind is
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Moerdijk

Kinderen groeien veilig op tot zelfstandige volwassenen door
tijdig te doen wat écht nodig is. Met de meeste kinderen
gaat het heel goed. Zij wonen thuis, gaan naar school en
ontwikkelen zich. Gemeenten willen dat elk kind veilig,
gelukkig en verantwoord opgroeit. Soms zijn er problemen
die deze ontwikkeling tegenhouden. Er is iets aan de hand
met de ouders, de omgeving of met het kind zelf. Problemen
die zij zelf niet direct kunnen oplossen. Dan maakt een
jeugdprofessional samen met het gezin een plan op basis van
de hulpvraag. Onafhankelijk van het bestaand zorgaanbod.
Zorgoplossingen worden thuis of dichtbij huis gezocht zodat
het gezin zelf verder kan.
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Zundert

De negen gemeenten in de Jeugdhulpregio West-Brabant
West werken nauw samen met betrouwbare, gescreende
partners aan oplossingen die echt werken.
Lichte hulp als het kan, zwaardere hulp als nodig.
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West-Brabant West februari 2020.

West-Brabant West

Jeugdhulpaanbieders

Nederland

€ 266,40

€ 257,30
€ 228,80
€ 195,60

2019*

2017

2018

2019*

Maatwerkdienstverlening 18-(Zorg in natura + PGB)

Bron: 2020 databank sociaal domein www.financien.nl van
het ministerie van Binnenlandse Zaken (IV3 statistiek overzichten)

* Voorlopige cijfers
Bron: 2020 databank sociaal domein www.financien.nl van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken (IV3 statistiek overzichten).
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0165 - 579726
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West-Brabant West heeft een wijze van ophalen van outcomecriteria ontwikkeld waarmee
het gesprek over de kwaliteit kan worden gevoerd. De data worden bij een derde partij
Jeugdhulpregio West-Brabant West:
opgeslagen, maar blijven eigendom van de jeugdhulpaanbieder. De gemeente heeft geen
West-Brabant West is sinds 2017 bezig met het verkrijgen van kwaliteitsgegevens van de geleverde jeugdhulp en verwerkt
Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge,
inzicht in cliëntgegevens, maar wel in geaggregeerde scores per doelgroep.
deze in de Kwaliteitsmonitor. Het gaat hierbij om: 1. Hoe tevreden zijn cliënten (ouders en jeugdigen)? 2. Zijn de behandelMoerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen,
doelen behaald? 3. Hoeveel jeugdigen zijn uitgestroomd uit zorgtrajecten?
Bron: Kwaliteitsmonitor Jeugdhulpregio West-Brabant West
(PIT: Praktikon, Initi8, TNO: eerste resultaten februari 2020).
Bron: Kwaliteitsmonitor Jeugdhulpregio West-Brabant West (PIT: Praktikon, Initi8, TNO; eerste resultaten, peildatum 24 januari 2020)
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Bron: GRIP dashboard Jeugdhulpregio
West-Brabant West februari 2020.
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3 Fundamenten jeugdhulpstelsel
‘Gespreksmodel’
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5 speerpunten van West-Brabant West
In West-Brabant West hebben gemeenten en jeugdhulpaanbieders in
afstemming met ouders en kinderen vanaf 2012 het Gespreksmodel
ontwikkeld. Met dit jeugdhulpstelsel zijn de afgelopen vijf jaren goede
resultaten geboekt. Dit stelsel is continu in ontwikkeling om een
cultuuromslag in jeugdhulp te bereiken.

1. Het gezin centraal
De gemeente regelt dat problemen worden opgelost
en wil daarom alle gezinnen met een hulpvraag
kennen. De jeugdhulpaanbieder maakt voor elk kind
een aanpak op maat. Ouders en kinderen hebben de
vrijheid zelf een aanbieder te kiezen. De gemeente
maakt dit mogelijk door open house contractering.
Alleen aanbieders met passende oplossingen komen
in aanmerking voor een contract.

Resultaten 5 jaar
jeugdhulpstelsel
West-Brabant West

2.	Gelijkwaardige samenwerking
tussen gezin, gemeente en
jeugdhulpaanbieder
De jeugdprofessional van de gemeente maakt met
het gezin en de jeugdhulpaanbieder een gezinsplan
en heeft de regie over het hulptraject. Het gezin
is verantwoordelijk voor het formuleren van de
hulpvraag en het meewerken aan de oplossing.
De jeugdhulpaanbieder is verantwoordelijk voor
het bieden van passende hulp die aansluit bij de
hulpvraag.
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3.	Samenhangend stelsel
De gemeente heeft samen met ouders, kinderen
en jeugdhulpaanbieders een samenhangend stelsel
gebouwd: het Gespreksmodel. Voor het behalen
van de gewenste resultaten stelt de gemeente
samen met de jeugdhulpaanbieders spelregels op.
Deze spelregels -voor bijvoorbeeld administratie en
kwaliteitsmeting- gelden alleen voor de gemeenten
in West-Brabant West.

2: Financiering op basis van arrangementen
De jeugdhulpaanbieder stelt met het gezin
een arrangement op. Samen bepalen zij aan
welke doelen wordt gewerkt. De aanbieder
schat in of de hulpvraag licht of zwaar is en of
het traject kort of lang gaat duren. Op basis
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van deze inschatting worden een profiel en
intensiteit gekozen waarbij een vast tarief hoort.
De jeugdprofessional toetst of het arrangement
aansluit op de hulpvraag en voert de regie tijdens
het hulptraject. Het gezin, de jeugdprofessional
en de jeugdhulpaanbieder komen samen
overeen wanneer het traject klaar is.
3: Complexe jeugdhulp afschalen
De gemeente werkt aan het verminderen
van zware hulptrajecten. Sinds 2017 is het
aantal kinderen met complexe jeugdhulp
met 34% afgenomen. Zes zorgcombinaties
voor complexe jeugdhulp bestaan uit diverse
jeugdhulpaanbieders. Deze zorgcombinaties
kunnen elke hulpvraag oplossen. Daarnaast
werken de negen gemeenten aan oplossingen
op andere leefgebieden, bijvoorbeeld schulden
of onderwijs.
4: Jeugdbeschermingsketen verbeteren
Als de veiligheid van het gezin in het gedrang
is, werkt de gemeente samen met partners
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in veiligheidsteams. In het veiligheidsteam
zitten professionals van Veilig Thuis, de
Raad voor de Kinderbescherming en de
Gecertificeerde Instelling. Hierbij sluit ook een
jeugdprofessional aan. Zij kijken samen hoe
onveilig de situatie is en hoe zo snel mogelijk de
veiligheid kan worden hersteld. Het doel hiervan
is gedwongen jeugdhulp zoveel mogelijk
voorkomen en de jeugdbeschermingsketen
verkorten.
5: Sturen met data
De gemeente verzamelt data over de inzet
en kwaliteit van jeugdhulp binnen de kaders
van de privacywet. Deze data geven onder
meer informatie over cliënttevredenheid en de
mate waarin het probleem wordt opgelost.
De gegevens helpen bij het bepalen van het
direct inzetten van goede hulp. Lichte hulp als
het kan, zwaarder als het nodig is. Voor alle
kinderen kan de gemeente dankzij het ruime
aanbod van veel aanbieders snel de juiste maatwerkoplossing bieden. Gemeenten en aanbieders
zijn voortdurend hierover in gesprek met elkaar.

12-jarige:
“De jeugdprofessional
komt voor
mij, maar
ook mijn
moeder en
mijn broertje
kunnen bij
haar terecht
met vragen.”

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

16-jarige:
“Mijn
hulpverlener
en ik praten
regelmatig
over wat ik
van haar hulp
vind. Heel
fijn dat ik
zelf aan kan
geven wat voor
mij werkt.”

1: Jeugdprofessional spin in het web
Als ouders professionele ondersteuning nodig
hebben bij opvoeden en opgroeien, kunnen
zij een beroep doen op de jeugdprofessional.
De negen gemeenten in West-Brabant West
schakelen HBO+ geschoolde jeugdprofessionals
in via Spring. Dit is een onafhankelijke stichting.
De gemeente stuurt de jeugdprofessional aan
op verschillende locaties zoals bij de huisarts,
op school en op sportclubs. Samen met het
gezin stelt de jeugdprofessional een gezinsplan
op. Als er binnen het gezin of het eigen netwerk
geen oplossing is voor de problemen, biedt
de jeugdprofessional hulp. Als nodig wordt
een gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder
ingeschakeld.

