Regiovisie Jeugd: lokale paragraaf gemeente Woensdrecht
Lokale toegang
De gemeente Woensdrecht kent één integrale toegang voor Wmo, Jeugd, Participatie en
Welzijn waar inwoners terecht kunnen met hun hulpvraag. De intakemedewerker
onderzoekt door middel van het stellen van vragen door wie de hulpvraag het beste
opgepakt kan gaan worden. Heeft de hulpvraag betrekking op jeugdhulp dan zal de
intakemedewerker de hulpvraag doorzetten naar Team Jeugd.
Het Team Jeugd bestaat uit 6,5 fte jeugdprofessionals. De jeugdprofessionals waren in
eerste instantie generalisten met het idee dat ze breed inzetbaar waren. De gemeente
Woensdrecht wil het Team Jeugd efficiënter gaan inzetten door de jeugdprofessionals te
laten werken in duo’s en hieraan een specialisme te koppelen. Hierdoor kunnen we aan
partners in ons jeugdzorglandschap, zoals onderwijs, huisartsen, gecertificeerde instellingen,
etc., vaste jeugdprofessionals koppelen waardoor er sneller geschakeld kan worden in het
belang van onze jeugdigen.
Aan het Team Jeugd zijn ook een aantal uren jeugdverpleegkundige toegevoegd. Zij
verzorgen voor het Team Jeugd de inloopspreekuren bij de scholen en kunnen casussen
oppakken in het preventief kader. Daarnaast houden de jeugdverpleegkundigen ook
inloopspreekuren voor opvoedproblematiek bij de huisartsen (zie ook lokale
aandachtspunten).
Ook werkt het Team Jeugd samen met de Brede Welzijns Instelling Woensdrecht (BWI). Bij
de BWI heeft de gemeente Woensdrecht een aantal voorliggende voorzieningen
ondergebracht zoals de buurtsportcoach en het jongerenwerk. Het Team Jeugd, BWI en
andere partners in het voorliggend veld zijn hard aan het werk om de samenwerking te
versterken door het vastleggen van elkaars rollen en verwachtingen.
Lokale aandachtspunten
Onderwijs
De afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest met het vormgeven van het handelingsgericht
integraal arrangeren. Een methode waarbij we samen met het onderwijs kijken welke
hulp/ondersteuning nodig is voor een kind en wie verantwoordelijk is voor deze hulp. De
jeugdprofessionals met het specialisme onderwijs worden gekoppeld aan de scholen. Begin
van het schooljaar worden tussen het onderwijs en de jeugdprofessionals afspraken
gemaakt over de samenwerking. Dit met als doel vroegsignalering en preventie te stimuleren
en inzet van duurdere specialistische zorg te voorkomen.
Huisarts
In het jaar 2020 is bijna een kwart van de afgegeven arrangementen in de niet vrij
toegankelijk zorg doorverwezen door een huisarts 1. In 20% van de casussen is een vervolg
arrangement nodig geweest om de gewenste resultaten te behalen. Door aan elke
huisartsenpraktijk een jeugdverpleegkundige te koppelen willen we de samenwerking met
de huisartsen verbeteren en zoveel mogelijk stapelingen in arrangementen voorkomen. De
jeugdverpleegkundige houdt een spreekuur bij de huisartsenpraktijk waar de huisarts
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ouders/jeugdigen naar door kan verwijzen. De jeugdverpleegkundige heeft meer tijd dan de
huisarts om breder te kijken naar de problematiek die er binnen het gezin speelt. Wanneer
de jeugdverpleegkundige de casus niet zelf kan oppakken kan zij de casus doorverwijzen
naar het Team Jeugd.
Echtscheiding
Wanneer ouders uit elkaar gaan, hopen we dat de scheiding zo soepel mogelijk verloopt.
Helaas gebeurt het nog te veel dat dit niet soepel verloopt en dat het kind hierdoor in de
knel komt te zitten. De gemeente is dan alsnog aan zet om op te komen voor de belangen
van het kind in de scheiding door het inzetten van de module Samen Scheiden. Wanneer
ouders in een hoog conflict scheiding verwikkeld geraakt is opschaling nodig. Binnen het
Team Jeugd zijn 2 jeugdprofessionals opgeleid als scheidingsexpert. Zij zullen de casus
oppakken en waar nodig doorverwijzen naar de Niet Vrij Toegankelijk Hulp.
Veiligheid
Wanneer de veiligheid van een jeugdige in het gedrang komt, dan komt de
Jeugdprofessional Complexe Veiligheidscasuïstiek (CVC-er) om de hoek kijken. De CVC-er
maakt onderdeel uit van het Veiligheidsteam, een netwerk van professionals dat
samenwerkt met als doel de veiligheid van kinderen zo snel mogelijk te herstellen. Ook heeft
het Veiligheidsteam het doel om de doorlooptijd te verkorten (korter dan 9 maanden)
Er zijn een aantal aandachtspunten voor wat betreft de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. De gemeente is aan zet om een gedeelde visie op veiligheid op te
stellen en dient ervoor te zorgen dat er gewerkt wordt met één instrument voor
veiligheidsbeoordeling.
Multi-complexe problematiek die speelt bij inwoners onder de 23 jaar kan door de
gemeente worden besproken in het 23- overleg waarbij zowel zorg als veiligheidspartners
aanwezig zijn.
Armoede
Naast bovengenoemde aandachtspunten hebben we in de gemeente Woensdrecht ook veel
aandacht voor armoede. Armoede heeft raakvlakken met jeugdproblematiek. De gemeente
Woensdrecht vindt het belangrijk dat jeugdigen zoveel mogelijk participeren aan de
maatschappij. Jeugdigen kunnen hiervoor gebruik maken van bijvoorbeeld het
Jeugdfondssport en stichting Leergeld. Daarnaast zet de gemeente Woensdrecht er alles op
in om uit huiszettingen voor gezinnen met kinderen zoveel mogelijk te voorkomen door een
integrale aanpak en samenwerking met de wooncoöperaties.
Domein overstijgend
Onlangs is de integrale toegang van de gemeente Woensdrecht ondergebracht binnen één
gebouw. Hierdoor ontstaan er kortere lijnen binnen de verschillende domeinen van de
integrale toegang. Daarnaast is de gemeente Woensdrecht bezig om ketenprocessen aan te
maken van beleid tot en met de uitvoering en deze ketens ook met elkaar te laten
samenwerken. De kwaliteitsmedewerkers Jeugd en Wmo hebben hier een belangrijke rol in.
Door dit verder in te richten verwachten wij dat domein overstijgend werken een
vanzelfsprekendheid gaat worden.

Nog toevoegen:
Format hoe, op welke wijze en welke informatie op de momenten van de P&C cyclus worden
gedeeld in de raad (GRIP en kwaliteitsmonitor)
Vanuit GRIP verwijzing huisartsen, inzet voorliggend veld en collega’s sociaal domein, inzet
jeugdprofessionals, misschien mogelijk om te kijken welke profiel er vaak aan
echtscheidingsproblematiek gekoppeld is en of we dit kunnen filteren, informatie veiligheid
hebben we nog geen toegang tot.

