Uitvoeringsplan Sociaal Wijkteam Toekomstbestendig 11-04-2022
In deze bijlage leest u het uitvoeringsplan behorende bij de uitbreiding van de formatie van
de jeugdconsulenten en het schoolmaatschappelijk werk van het sociaal wijkteam Wijchen
behorende bij de beslisnota Sociaal wijkteam en preventie toekomst bestendig
Gewenst resultaat
Bij zowel preventie als vroeg signalering draait het om voorkómen van (ergere) problemen.
Vanuit die optiek loont het om bij beginnende problemen direct in te grijpen of een gezin op
weg te helpen1.
Er is kortdurend ondersteunend en preventief aanbod beschikbaar vanuit het Sociaal
Wijkteam, wat aantoonbaar leidt tot minder inzet van individuele maatwerkvoorzieningen.
Tevens voldoen we hiermee aan de verplichting tot het aanbieden van kortdurende
ondersteuning voor jeugdige en hun ouders vanuit de toegang tot zorg (het sociale
wijkteam). En het hebben van een preventief en vrij toegankelijk aanbod.
Huidige situatie
Binnen het Sociaal Wijkteam Wijchen (SWT) is er voor de jeugd consulenten en het
schoolmaatschappelijk onvoldoende formatie beschikbaar om naast de reguliere taken
ruimte vrij te maken voor het ontwikkelen en aanbieden van een preventief jeugd aanbod
en het uitvoeren van kortdurende ondersteuning in de vorm van een vijf gesprekken module.
Dit betekent dat de werkzaamheden nu voornamelijk bestaan uit hulpvraag verheldering,
het onderzoeken naar mogelijkheden van eigen netwerk inzet en een vinger aan de pols
houden bij complexe casuïstiek. Voor schoolmaatschappelijk werk is er daarnaast ook ruimte
voor de vijf gesprekken module (kortdurende ondersteuning aan jeugdige en ouders).
Welke behoeften zijn er ?
We hebben jeugdconsulenten en schoolmaatschappelijk werkers en jongerenwerkers
gevraagd welke mogelijkheden zij zien om de jeugd te ondersteunen. In dit stuk staan alleen
de werkzaamheden benoemd voor de jeugd consulenten en de schoolmaatschappelijk
werkers. Benoemd werden themagerichte bijeenkomsten voor ouders, jeugdigen. Daarnaast
is er een behoefte tot kortdurende ondersteuning (de zogenoemde vijf gesprekken module).
De behoeften die de benoemd zijn blijken volledig overeen te komen met de verplichtingen
die zijn benoemd door het rijk bij het beschikbaar stellen van de extra jeugdwet middelen.
Bij ouders is er bijvoorbeeld behoefte aan voorlichtingsbijeenkomsten over de ontwikkeling en
opvoeding van peuters, de opvoeding kinderen met autisme. Daarnaast is er een algemene
behoefte aan kennis over de ontwikkeling van kinderen in alle leeftijden en de
opvoedingstips die daarbij passen. Ook zien we een grote behoefte naar ondersteuning van
echtscheidingsproblematieken indien er sprake is van onmacht bij ouders en kinderen.
Vanuit het onderwijs wordt aangegeven dat er behoefte is aan individueel en groepsgericht
aanbod rouwverwerking, faalangsttrainingen, omgaan met een scheiding en
eetproblematiek onder een specifieke doelgroep.
Wat levert de uitbreiding op?
De benodigde formatie om uitvoering te kunnen geven aan de uitbreiding van
schoolmaatschappelijk werk en jeugd consulenten zijn op de volgende wijze berekend:
•
•

Uitbreiding formatie schoolmaatschappelijk werk € 75.000 ( 0,93 FTE)
Uitbreiding formatie jeugdconsulenten € 100.000 jeugd ( 1,25 FTE)

De werkgeverslasten van 1 FTE schoolmaatschappelijk werk én jeugdconsulent bedragen €
79.928. (Schaal 9 max bij 36 uur). De bruto/netto factor is 1872/1435.
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Stelsel in groei, Anderson Elfers Felix 2020

De formatie schoolmaatschappelijk werk kan uitgebreid worden met 0.93 FTE de formatie
jeugdconsulenten met 1,25 FTE.
Wat gaan we extra doen?
Schoolmaatschappelijk werk:
Schoolmaatschappelijk werk bedient 15 basisscholen van Stichting Kans en Kleur en het
Maas Waalcollege met 2 locaties. In November 2020, bedroeg het aantal leerlingen 5619.
Inmiddels is Pro College ook onderdeel van deze constructie.
extra inzet;
De uren kunnen worden ingezet om bij signalen vanuit docenten of mentoren direct in
gesprek te kunnen gaan met ouders/kinderen/ jeugdigen. Naast de directe beschikbaarheid
is er nu meer ruimte om aan de hand van de 5 gesprekken methode met jeugdigen in
gesprek te gaan. Tevens ontstaat de gelegenheid om meer interne weerbaarheidstrainingen
te geven (Rots en Water) kinderen (ouders)te ondersteunen waarvan ouders in scheiding
liggen (Kies training) en er ruimte ontstaat om voorlichtingsbijeenkomsten over opvoeden en
opgroeien te organiseren voor ouders.
Uitvoeringsplan:
Schoolmaatschappelijk werk (42 weken cyclus)
Interventie
Extra Kiestrainingen (Inzet bij
scheidingproblematiek) voor
7-12 jarigen
Kiestrainingen voor 4-7
jarigen. (nu niet in aanbod)
Kiestrainingen voor 13-16
jarigen (nu niet in aanbod)
Groepsbijeenkomsten
rouwverwerking
Groepsaanbod K-EET voor
kinderen met eetstoornissen

Frequentie
2 x per jaar > 8
bijeenkomsten

Bereik
16 kinderen + betrokken
ouders

2 x per jaar > 8
bijeenkomsten
2 x per jaar > 8
bijeenkomsten 2
1 x per jaar > 8
bijeenkomsten
2 x per jaar > 8
bijeenkomsten

16 kinderen + betrokken
ouders
16 kinderen + betrokken
ouders
16 kinderen + betrokken
ouders
16 kinderen + betrokken
ouders

Bijeenkomsten met 2
personen

Totale tijdsinvestering

528 uur

Interventie
Extra Individuele gesprekken
(5 ) kind en jeugd.

Frequentie
2 wekelijks

Extra Individuele gesprekken
gezinsgericht (5) ouders en
verzorgers
1,5 uur per gesprek

2 wekelijks

Bereik
5 gesprekken per week
40 jeugdigen/kinderen per
jaar
5 gesprekken per week
40 ouders gezinnen per jaar

Totale tijdsinvestering

630 uur

Jeugdconsulenten extra inzet (46 weken cyclus)
De extra beschikbaarheid van capaciteit maakt het mogelijk om kortdurende ondersteuning
aan te bieden op basis van de 5 gesprekken module
Interventie
Voorlichtingsbijeenkomsten
voor ouders van peuters
Voorlichtingsbijeenkomsten
voor ouders van kinderen
met autisme
Bijeenkomsten over
opvoeden van kinderen in
het basisonderwijs
Collectieve bijeenkomst voor
ouders of jeugd bij
signalering van overlast of
zorgelijke signalen van
groepen
Tijds investering 8 uur ( 2
pers)

Frequentie
3 x per jaar

Bereik
24 ouders/verzorgers

2 x per jaar

20 ouders/ verzorgers

2 x per jaar

60 ouders/ verzorgers

2 x per jaar

60 ouders/ verzorgers

Totale tijdsinvestering

72 uur

Interventie
Ondersteuning van ouders bij
opvoeden/opgroeien na
afsluiten van
maatwerkvoorziening
Ondersteunen van ouders na
aflopen OTS traject
Ondersteuning bij
opvoedvragen +
netwerkversterking
Ondersteuning ter
overbrugging naar een
maatwerkvoorziening
Waakvlam begeleiding
ouders
Netwerkbemiddeling ouders
en jeugdigen
Individuele gesprekken met
jeugd na afsluiten van
maatwerktraject =
Netwerkversterking
Kortdurende ondersteuning
jeugd na aanmelding SWT
Gesprekken 1,5 uur

Frequentie
1 x per maand

Bereik
10 gezinnen

1 x per maand

5 gezinnen

1 x per maand

10 gezinnen

2 wekelijks

10 gezinnen

1 x per maand

10 gezinnen

1 x per maand

10 gezinnen/ jeugdigen

1 x per maand

10 jeugdigen

2 wekelijks

10 jeugdigen

Totale tijdsinvestering

1605 uur

of jeugdigen.

Verwachte opbrengsten
We verwachten door het aanbod vroegtijdig vragen en behoefte aan ondersteuning op te
kunnen pakken met ouders en jeugdige. Door deze aanpak verwachten we het verzwaren
van problemen te voorkomen. De verwachting is dat dit tot een vermindering van individuele
maatwerkvoorzieningen voor jeugdige gaat zorgen. Daarnaast voldoen we op deze wijze
aan de verplichting van het hebben van kortdurende ondersteuning en preventief aanbod.
We verwachten een afname van groei dan wel vermindering van de inzet van de volgende
bouwstenen meerjarig.
Bouwstenen
Code
JW 45a04
JW 45a05
JW 45a71
JW 45a49

product
Reguliere begeleiding jeugd
Specialistische begeleiding jeugd
Reguliere begeleiding groep jeugd
Specialistische begeleiding groep jeugd

