Bijlage 2: Lokale uitvoering Regionaal beleidsplan
Jeugdhulp

In het Regionaal beleidsplan Jeugdhulp zijn 8 actielijnen opgenomen. Ten aanzien van de
actielijnen 1 t/m 4 is de uitvoering zowel op regionaal als lokaal niveau plaats vinden.
Onderstaand is per actielijn weergegeven hoe de lokale uitvoering er uitziet en wat de actuele
stand van zaken is. De actielijnen 5 t/m 8 zullen met name in regionaal verband uitgevoerd gaan
worden. Vanuit Meierijstad participeren wij in het regionale beleidsteam, het inkoopproject 2021
en in diverse werkgroepen waaronder Veilig thuis en Jeugdzorgplus zodat Meierijstad ook ten
aanzien van deze onderwerpen goed is aangesloten op de regionale ontwikkeling, input kan
leveren en uiteindelijk ook zorg kan dragen voor de lokale vertaling.

Actielijn 1: Preventie, eigen kracht en eerder de juiste hulp op maat.
Waar zetten we op in.
a) Er zijn voldoende
passende en kwalitatief
goede voorzieningen voor
preventie en lichte
opvoedondersteuning.

Lokale uitvoering en Stand van zaken
Begin 2019 heeft de gemeenteraad de nota preventief
jeugdbeleid vastgesteld. In deze nota is aan de hand van 7
actielijnen beschreven hoe binnen Meierijstad geborgd is dat
er voldoende preventief aanbod is voor de jeugdige in
Meierijstad. Enkele voorbeelden van acties die ingang zijn
gezet: komen tot een lokale preventieve agenda, afspraken
met jongerenwerk over bereiken van de totale doelgroep
jongeren, voortzetting opvoedhulp door CJG waaronder rondje
Meierijstad, voortzetting Join-us, STORM op VO-scholen,
uitvoering geven aan preventieve programma’s op het gebied
van diverse verslavingen, uitbreiden van aanbod voor jonge
mantelzorgers en investeren in samenwerking, afstemming en
kennis met partners op het gebied van jeugdpreventie.

b) Bij vragen en knelpunten in
de opvoeding gaan we vaker
uit van gebruikelijk hulp die
ouders en opvoeder en hun
sociaal netwerk zelf kunnen
bieden.
c.) Meer ouders en jeugdigen
doen een beroep op lokale
algemene voorzieningen en
lichte opvoedondersteuning
en minder op
gespecialiseerde jeugdhulp.

Tijdens de looptijd van het regionale beleidsplan wordt er
regionaal een richtlijn ontwikkeld ten aanzien van gebruikelijke
zorg. Op het moment dat deze gereed is wordt deze lokaal
geïmplementeerd.

De actielijnen uit de nota preventief jeugdbeleid dragen ertoe
bij dat het preventieve veld binnen Meierijstad wordt versterkt.
Het opstellen van een lokale preventieve agenda en het
komen tot een CJG Meierijstad hebben als doel dat beide
meer zichtbaar worden binnen Meierijstad voor ouders en
jeugdigen. Zodat zij hier eerder een beroep op zullen doen.

d) Meer ouders benutten
eigen kracht al dan niet met
het eigen netwerk.

De visie ten aanzien van eigen kracht en de inzet van eigen
netwerk is opgenomen in de nota preventief Jeugdbeleid, de
visie Sociaal Domein en het beleidskader Sociaal Domein. De
medewerkers van de toegang geven hier uitvoering aan in de
gesprekken die zij hebben met ouders en jeugdigen.

e) Als hulp of ondersteuning
nodig is, moet die zo vroeg
mogelijk worden ingezet.

De gebiedsteams zoals beschreven in het beleidskader
sociaal domein hebben een cruciale rol bij de inzet van hulp.
Zij bepalen samen met de jeugdige, ouders en aanbieder
welke hulp nodig is. De gebiedsteams moeten het komend jaar
middels scholing nog beter toegerust worden om deze taak uit
te voeren.

f) Voorschoolse
voorzieningen, onderwijs en
overige algemene
voorzieningen werken samen
met lokale toegangsteams en
specialistische
jeugdhulpaanbieders.

De Lokaal Educatie Agenda (LEA) is op dit moment in
ontwikkeling en gaat in op hoe binnen Meierijstad invulling
wordt gegeven aan deze samenwerking.
De afgelopen periode is er geïnvesteerd in het verbeteren van
de onderlinge samenwerking. Dit doen we door ontmoeting en
met elkaar in gesprek te gaan te faciliteren vanuit de
gemeente. Dit blijven we continueren om in gezamenlijkheid
uitvoering te geven aan de actielijnen uit de LEA.

g) Er zijn minder kinderen die
niet naar school gaan.

In samenwerking met het Regionaal Bureau Leerplicht, de
samenwerkingsverbanden en het onderwijs geven we hier
invulling aan.
Hier wordt de komende periode zowel op regionaal niveau als
op lokaal niveau afspraken over gemaakt mede ook in relatie
tot de inkoop jeugdhulp vanaf 2021. Dit is ook onderdeel van
de LEA Meierijstad.

h) Er zijn concrete afspraken
gemaakt met het onderwijs
over het inzetten van lichte
opvoedondersteuning en
gespecialiseerde jeugdhulp
op scholen.
i) Er is een
ondersteuningsaanbod
gericht op voorkomen van
ernstige schade bij kinderen
vanwege scheiding ouders.

Lokaal is dit opgenomen in de nota preventief Jeugdbeleid
onder actielijn 5 een daarmee een speerpunt binnen
Meierijstad. Met als uitgangspunt het huidige aanbod verder
beteren. Er is al een aanbod in de vorm van een training voor
Kinderen In Echtscheiding en omgaan met vechtscheidingen.
Onze regio participeert in de landelijke pilot Scheiden zonder
Schade. We zullen lokaal afwegen welke opbrengsten van
deze landelijke pilot we lokaal implementeren.

Actielijn 2: Normaliseren
Waar zetten we op in.
a) Jeugdigen en ouders die
gespecialiseerde jeugdhulp
nodig hebben, krijgen dit
tijdig, zo kort of lang als nodig
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Lokale uitvoering en Stand van zaken
Zoals eerder aangegeven hebben de gebiedsteams een
cruciale rol bij de afweging welke hulp op welk moment en hoe
lang wordt ingezet.
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is en zo dicht mogelijk in de
eigen leefomgeving
aangeboden.

Bij de inkoop van de gespecialiseerde hulp vanaf 2021 worden
deze uitgangspunten meegenomen in de beoordeling welke
aanbieders een contract aangeboden krijgen in onze regio.

b) Jeugdigen die niet meer
thuis kunnen wonen, kunnen
opgroeien in een omgeving
die zoveel mogelijk lijkt op
een gezin.

Lokaal is hier ook aandacht voor in actielijn 4 van de nota
Preventie Jeugdbeleid is aangegeven dat pleegzorg
structureel meer aandacht krijg binnen de jeugdpreventie. Dit
doen we bijvoorbeeld door in de week landelijke week van de
pleegzorg in de lokale media extra aandacht te hebben voor
pleegzorg. Ook organiseren we lokaal bijeenkomsten om
pleegouders te werven.
Meierijstad participeert in het regionale inkoopproject 2021.
Tot aan de nieuwe inkoop wordt aan dit uitgangspunt
uitvoering gegeven door de inzet van meer en maatwerk daar
waar nodig.

c) Er is voldoende passende
hulp en ondersteuning
beschikbaar voor jeugdigen
die dit nodig hebben.

Actielijn 3: Toegang tot hulp en ondersteuning
Waar zetten we op in.
a) In elke gemeente is een
duidelijke en herkenbare
toegang waar jeugdigen en
ouders bij vragen en
knelpunten op het gebied van
opvoeden en opgroeien
terecht kunnen.
b) Lokale toegangsteams
werken samen met alle
partners uit de jeugdketen en
aanpalende domeinen zoals
onderwijs.
c) Huisartsen werken nauw
samen met de lokale
toegangsteams en krijgen in
gezamenlijkheid meer grip op
de verwijzingen naar
gespecialiseerde jeugdhulp.
d) in elke gemeente is een
POH GGZ jeugd werkzaam of
er is iemand met GGZ
deskundigheid in het lokale
toegangsteam.
e) Op 31 december 2023 zijn
er minder verwijzingen naar
gespecialiseerde jeugdhulp.
f) op 31 december 2023 is het
aandeel in deze verwijzingen
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Lokale uitvoering en Stand van zaken
Zie ook actielijn 1e.

Zie ook actielijn 1a, 1e en 1f.

De gemeente heeft periodiek overleg met de huisartsen in
Meierijstad. Tevens is de afgelopen periode door de
medewerkers van de toegang ook geïnvesteerd in de
samenwerkingsrelatie met de huisartsen. Het is van belang om
dit onderwerp continue op de agenda te zetten.
In Meierijstad zijn in een aantal huisartsen praktijken al POH
GGZ medewerkers actief. Dit willen we op basis van de
ervaringen verder uitbreiden.

Dit wordt regionaal gemonitord.

Dit zullen wij lokaal monitoren middels het dashbord Sociaal
Domein.
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vanuit de lokale
toegangsteams toegenomen.

Actielijn 4: Integrale hulp en ondersteuning
Waar zetten we op in.
a) Toegangsteams,
Gecertificeerde instelling,
Veilig Thuis en
gespecialiseerde
jeugdhulpaanbieders werken
steeds meer samen en
ontwikkelen samen meer
deskundigheid.
b) Er komt een betere
samenwerking tot stand
rondom gezinnen met
meervoudige problemen over
de grenzen van het sociaal
domein heen.

Lokale uitvoering en Stand van zaken
Regionaal is er een handreiking ontwikkeld die lokaal
geïmplementeerd gaat worden. Lokaal werken we al met vaste
contactpersonen bij de Gecertificeerde instelling en Veilig
Thuis. Deze zullen ook steeds vaker op locatie in de lokale
toegangsteams komen werken. Dit bevordert de
samenwerking.

c) Kwetsbare jeugdigen
worden beter begeleid naar
zelfstandigheid. Voor elke
jeugdige die jeugdhulp nodig
heeft, wordt vanaf 16,5 jaar
een toekomstplan opgesteld.

Dit wordt in regionaal verband opgepakt. Lokaal moeten de
medewerkers van de gebiedsteams hier ook aandacht voor
hebben.

d) Het regionaal
signaleringsysteem Zorg voor
Jeugd wordt actief gebruikt
om ketensamenwerking van
partijen rondom een jeugdige
te versterken.

Dit wordt in regionaal verband opgepakt. Lokaal moeten we
borgen dat de lokale partijen aangesloten zijn.

e) Er komt een goede
samenwerking binnen het
sociaal domein en over de
grenzen van het sociaal
domein gericht op gezinnen in
scheiding.

Zie ook 4b
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Lokaal geven we al invullen aan de samenwerking tussen
medewerkers jeugd en wmo. Zo gaan zijn de doelgroep 18- /
18+ samen in gesprek met de cliënt. Ook is er nauwe
afstemming tussen bijvoorbeeld medewerkers
leerlingenvervoer en jeugd over vragen rondom vervoer.
Waarbij de vraag van de cliënt centraal staat.
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