


Jeugdhulp naar voren
• Samenwerken rond 1 gezin met partners uit de 

zorgmarkt zonder verwijzing tussen organisaties

• Verminderen bureaucratie

• Lokaal en dichtbij

• Verminderen kosten



Preventieve begeleiding

• Samenwerking met ASVZ en Agathos

• Inzet MBO-begeleiding onder regie van een 
Jeugdprofessional

• Doelgericht en kortdurend (max 1 jaar)

• Evaluatie – op- en afschalen



Extra Jeugd & opvoedhulp

• Inzet extra Jeugdprofessional (s)

• Gericht op 1 van de vier hoofdtaken – Jeugd & 
opvoedhulp



Basis GGZ
• GGZ-specialist toevoegen aan het team;

• Kan een gewogen besluit nemen met ouders of 
diagnostiek nodig is (demedicaliseren)

• Kan basisdiagnostiek uitvoeren;

• Directe samenwerking met Jeugdprofessional om 
psycho-educatie te geven aan school / ouders



Anders zorgen
• Budgetbewust werken vanuit het gezinsperspectief

-analyse 10 duurste kinderen
- nee tenzij overleg
- omdenkers bij casuïstiek
- andere invulling van casuïstiek

• Alternatieven zorglandschap
- uniek sporten
- dagbesteding lokaal versus zorgboeren

• Doorgaande lijn - 9mnd – 18 / zorg en onderwijs



Resultaten
• Is het goedkoper?

• Is het kwalitatief beter?

• Zijn de klanten tevreden



Veilig opgroeien is teamwork

• Inzet op preventie

• Inzet op blijvend aansluiten bij het gezin

• Veiligheidsketen eerder en lokaal betrekken

• Hoe kunnen we uithuisplaatsingen voorkomen?

• Gestart als pilot in Sliedrecht – nu werkwijze in de 
regio



Veilig opgroeien is teamwork (VOIT)

• De keten is complex, voor beleidsmakers, voor professionals, 

maar vooral voor ouders!!
• Voit wil dat logisch verbinden en dichter bij het gezin 

brengen:
Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, lokale 
teams, jeugdteams en jeugdhulpinstellingen

• In samenhang ondersteunend – veiligheidseisen zijn helder 
gesteld en hoe daar te komen wordt ondersteund door het 
lokale team



VOIT – Leren en ontwikkelen 
vanuit het lokale proces

• Geweld hoort nergens thuis

• Seksueel Geweld

• Veilig Oud worden

• Beweging van 0

• Voogden naar voren





Voegen we waarde toe?
• Het gezin en het netwerk zijn het allerbelangrijkste in het leven 

van een kind;

• De lokale teams ‘mogen’ daarbij aansluiten;

• Nabijheid en betrokkenheid;

• We kijken ‘systemisch’ en bieden perspectief;

• We organiseren de hulp en ondersteuning om het gezin heen;

• Kijken vanuit het perspectief van het gezin en de kracht van het 
kind;

• Aansluiten bij (het tempo) van het gezin.



Vragen?
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