Samenvatting van de evaluatie
Evaluatie per doel
Met het transformatieproject is aantoonbaar bijgedragen aan de doelen zoals die zijn gesteld:

Passendere jeugdhulp bieden aan alle jeugdigen in de regio Noordoost Brabant:
Als gevolg van de inzet van de verschillende instrumenten zijn jeugdigen met een complexe hulpvraag
beter geholpen. Door intersectoraal te werken en meerdere expertises te bundelen kon sneller het
juiste arrangement worden geboden en werd uithuisplaatsing voorkomen. Met een flexibel aanbod van
jeugdhulp zoals bijvoorbeeld Wrap Around Care en de inzet van expertiseteams voor speciale
doelgroepen zijn breakdowns voorkomen in pleegzorg en zijn jeugdigen in een verblijfssetting sneller
begeleid naar zelfstandigheid. Met nieuw en extra aanbod van hulpvormen zoals MST-ASS,
gezinshuizen en trainingshuizen wordt voorzien in een behoefte aan nieuw en meer aanbod van hulp
en wordt residentiele of klinische opname voorkomen.

Verandering van het zorglandschap in de richting van ‘wonen doe je thuis’:
Met de verschillende projecten worden jeugdigen en hun ouders met een complexe hulpvraag vaker en
beter in de thuissituatie of in een pleeggezin/gezinshuis geholpen. Zonder deze nieuwe of aangepaste
hulpvormen zouden deze jeugdigen vaak in een residentiële of klinische setting geholpen worden.

Via een tijdelijke investering een structurele omslag maken om binnen het beschikbare budget de
juiste jeugdhulp te kunnen bieden:
Door te focussen op beter passende en sneller beschikbare zorg voor jeugdigen met een complexe
hulpvraag zijn de trajectkosten per jeugdige significant gedaald. Wanneer de werkbare instrumenten in
de toekomst breed worden ingezet zal als gevolg van lagere trajectkosten per cliënt een structurele
omslag worden gemaakt die bijdraagt aan de betaalbaarheid van het stelsel.
Met ingezette instrumenten zijn veel jeugdigen bereikt en is bij zeker 67 jeugdigen residentiële
of klinische plaatsing voorkomen.
In onderstaande overzicht is weergegeven of de ingezette instrumenten hebben bijgedragen aan het
behalen van de doelen per thema:
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Onze aanbevelingen voor de toekomst
Uit de evaluatie blijkt dat met de inzet van meerdere instrumenten de kwaliteit van de hulp voor de cliënt
aanzienlijk is verhoogd en dat de trajectkosten voor diezelfde zorg beduidend lager zijn geworden.
Hiermee is de zorgwaarde per cliënt (beste resultaten van hulp afgezet tegen de kosten per traject) sterk
verhoogd. Voortzetten van deze waardevolle instrumenten en ze waar mogelijk uitbreiden en/of
verbreden is dan ook het belangrijkste advies. Voorwaarde is wel dat de werkzame bestanddelen van
deze instrumenten ook in de toekomst geborgd zijn.
Door in te zetten en te focussen op het verhogen van de zorgwaarde per cliënt(groep) zal het
zorglandschap vanzelf mee (moeten) veranderen. Dit is zoals wij het zien ook de juiste volgorde en is
conform de transformatieopgave: eerst opbouwen dan afbouwen.
Tevens bevelen we aan te voorzien in voldoende capaciteit van zorg voor jeugdigen met een complexe
zorgvraag zodat er geen wachtlijsten ontstaan en jeugdigen niet onnodig naar een residentiële setting
moeten verhuizen of te lang in een onveilige leefomgeving moeten wonen. Inherent hieraan is dat er niet
dient te worden afgebouwd als er nog geen of onvoldoende alternatief is (zoals gezinshuizen).
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