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Toelichting op het voorstel

Inleiding
In de Transformatienota sociaal domein (2016) is besloten om de toegang tot jeugdhulp te versterken
door samenwerking van Sociaal wijkteam met huisartsen enerzijds en met scholen in primair en
voortgezet onderwijs anderzijds. In 2017 is op pilotbasis gestart met de samenwerking met huisartsen.
Die samenwerking is onlangs geëvalueerd, kwantitatief en kwalitatief.
Daarnaast is de samenwerking met scholen voor Primair Onderwijs vanaf schooljaar 2017-2018
geïntensiveerd op basis van de Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp (2017). Een jeugden gezinswerker sociaal wijkteam werkt in het ondersteuningsteam op school samen met schoolinterne
ondersteuners. Hetzelfde gaan we vanaf 1 januari 2019 doen voor scholen in het voortgezet onderwijs.
Kernboodschap
De pilot jeugd- en gezinswerker bij de huisarts in 2017 heeft laten zien dat hiermee onnodige
doorverwijzingen worden voorkomen. De samenwerking in ondersteuningsteams op de basisschool
versterkt die beweging. Beide willen we daarom voortzetten.
Integratie van schoolmaatschappelijk werk op scholen voor voortgezet onderwijs bij sociaal wijkteam
Zwolle – a la basisonderwijs – versterkt die integrale afweging verder. Door regionale afspraken wordt
het draagvlak voor preventief werken op scholen verder versterkt.
Toelichting
Evaluatie samenwerking huisartsen
Een evaluatie van de samenwerking met huisartsen over het jaar 2017 laat zien positieve effecten zien
voor ouders, kinderen en jongeren zelf, voor huisartsen, sociaal wijkteam en jeugdhulpaanbieders. Van
alle kinderen en jongeren die door de huisarts binnen de praktijk zijn doorverwezen naar de jeugd- en
gezinswerker wordt ongeveer 25% alsnog wordt verwezen naar niet vrij toegankelijke jeugdhulp, meest
jeugd GGZ. Tegelijk leidt de samenwerking met de jeugd- en gezinswerker tot een betere verwijzing
waardoor de aansluiting met de zorg beter is. Voor 75% van de patiënten die door de huisarts zijn
doorverwezen naar de jeugd- en gezinswerker hoeft niet verwezen te worden naar gespecialiseerde
jeugdhulp. Van die groep kon 50% geholpen worden met ondersteuning door de jeugd- en
gezinswerker zelf en bij 25% is een brede aanpak door het Sociaal wijkteam ingezet omdat er op
meerdere vlakken hulpvragen waren.
Met deze resultaten dragen huisarts en jeugd- en gezinswerker gezamenlijk bij aan snellere en beter
passende ondersteuning en het voorkomen van een onnodig beroep op niet vrij toegankelijke
jeugdhulp. Bovendien levert het ook daadwerkelijk een besparing van uitgaven voor jeugdhulp op.
Gezien de aanhoudende druk op jeugdhulp is dit ook nodig om die hulp tijdig beschikbaar te houden
voor kinderen en jongeren die het echt nodig hebben.
Bovendien ontvangen het kind, de jongere en hun ouders ondersteuning die tijdig(er) en beter passend
is bij hun omstandigheden, zo blijkt uit een kwalitatief onderzoek naar de mening van huisartsen,
jongeren en ouders over de inzet van de jeugd- en gezinswerker bij de huisarts. Het grote voordeel is
1
volgens alle betrokkenen dat de ondersteuning door deze manier van werken zo gewoon mogelijk is.

1. Voor meer informatie over het onderzoek van Hogeschool VIAA zie:
https://www.hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_viaa/oai:surfsharekit.nl:5c096666-f871-44d2-a9df-ea083a14848e.
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Ontwikkeling ondersteuningsteams scholen
Met ingang van schooljaar 2017-2018 is de samenwerking met scholen geïntensiveerd door de
vorming van een ondersteuningsteam op school waarin een jeugd- en gezinswerker (basisonderwijs) of
schoolmaatschappelijk werker (voortgezet onderwijs) samenwerkt met schoolinterne ondersteuners. In
het ondersteuningsteam wordt gezamenlijk afgewogen welke ondersteuning individueel en/of collectief
nodig voor een gezonde ontwikkeling van alle leerlingen, zowel op school als thuis (1 gezin, 1 plan).
Waar nodig worden andere, gespecialiseerde partners vanuit het brede sociaal domein bijgeschakeld.
Voor het basisonderwijs zijn inmiddels met vrijwel alle basisscholen afspraken gemaakt over de
samenwerking op school. Huisartsen geven aan te merken dat zich minder ouders melden met een
hulpvraag vanuit school, omdat die nu op school beantwoord kan worden.
Voor de ondersteuningsteams in het voortgezet onderwijs hebben wij besloten om de bestaande inzet
van schoolmaatschappelijk werk net als eerder voor de basisscholen te integreren in het sociaal
wijkteam en daarmee een koppeling te realiseren met de toegangsrol van de wijkteams voor
interventies vanuit het brede sociale domein. Daarmee kunnen de ondersteuningsteams ook op het
voortgezet onderwijs arrangeren rondom hulpvragen van jongeren en ouders volgens het uitgangspunt
‘zo zwaar als moet, zo licht als kan’. Gezien de sterke regiofunctie van de Zwolse scholen voor
voortgezet onderwijs streven we ernaar hierover in de jeugdhulpregio IJsselland afspraken te maken
over preventief werken op en met scholen in het kader van passend onderwijs en jeugdhulp.
Communicatie
Voor de jeugd- en gezinswerker bij de huisarts en op school werken we met betrokken partners samen
in een klankbordgroep. Daarin zijn naast huisartsen en sociaal wijkteam ook aanbieders van jeugd
GGZ en jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland vertegenwoordigd. In januari jl. is in de Swollenaer een
themapagina over deze werkwijze verschenen om die ook onder inwoners breder bekend te maken.
Vervolg
Wij zetten de samenwerking met huisartsen en scholen onverminderd door. Naar verwachting zal
hierdoor het aantal doorverwijzingen naar niet vrij toegankelijke jeugdhulp (met name jeugd GGZ)
verder dalen, zal de kwaliteit van de geboden ondersteuning beter worden en de besparing op kosten
van niet vrij toegankelijke (jeugd)hulp uit het sociaal domein groter.
Wat de samenwerking in ondersteuningsteams op scholen voor voortgezet onderwijs betreft, gaan we
verder in gesprek met de andere gemeenten in de Jeugdhulpregio IJsselland. Onze inzet is om
hierover tot regionale afspraken te komen.
Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

1. Voor meer informatie over het onderzoek van Hogeschool VIAA zie:
https://www.hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_viaa/oai:surfsharekit.nl:5c096666-f871-44d2-a9df-ea083a14848e.
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mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

1. Voor meer informatie over het onderzoek van Hogeschool VIAA zie:
https://www.hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_viaa/oai:surfsharekit.nl:5c096666-f871-44d2-a9df-ea083a14848e.
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De raad van de gemeente Zwolle;
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