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Voorwoord
Voor u ligt de gecombineerde zesde voortgangsrapportage en uitvoeringsagenda Jeugd april 2019
- april 2020. Ten opzichte van vorig jaar hebben we dit jaar gekozen voor een gewijzigde opzet van
deze rapportage. Compacter, met minder tekst en veel nadruk op feitelijke informatie en een hoge
informatiedichtheid. Dit met als doel om u als lezer laagdrempelig deelgenoot te maken van
recente ontwikkelingen in de zorg en begeleiding van kinderen, jongeren en ouders in Utrecht.

Deze rapportage bestaat uit twee delen. In het eerste deel blikken we themagewijs terug op 2018.
We staan stil bij ontwikkelingen in het afgelopen jaar en geven inzicht in cijfers over het aantal
jongeren en kinderen in Utrecht die het afgelopen jaar hulp en begeleiding ontvingen. In het

tweede deel van deze rapportage, de uitvoeringsagenda, leest u hoe we het komend jaar werken
aan een stad waar kinderen en jongeren – waar nodig met passende hulp en begeleiding –
onbezorgd kunnen opgroeien en volop kansen krijgen hun talent te ontdekken én te ontwikkelen.
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Betekenisvol sturen en verantwoorden
Basisset die invulling geeft
aan ‘diagnostic control system.
Vier parameters.

Budget

Aantallen cliënten
Continue proces van
spiegelen, leren en
reflecteren. In co-creatie
met aanbieders.

Balans

Beschikbaarheid

Kwaliteit
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Utrechtse jongeren
Ruim 90.000 Utrechtse
kinderen onder 21 jaar

Buurtteam

Zonder ondersteuning: 83,5%
Bij Buurtteam: 10,8%
Jeugdhulp: 3,4%
Buurtteam en Jeugdhulp: 2,3%
Data: 2018

Jongeren die niet voorkomen in
registraties van het buurtteam,
jeugdhulp of de combinatie

Jeugdhulp

Buurtteam en Jeugdhulp

Het overgrote deel van de
Utrechtse kinderen (ruim 75.000)
komt niet voor in registraties van
het buurtteam of de aanvullende
zorg.
Dit betekent in veel gevallen dat
zij ‘gewoon opgroeien’ en
voorzieningen in de sociale basis
voldoende zijn voor deze groep.
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1. Sociale Basis/Gewoon Opgroeien
We maken de voorzieningen in de sociale basis toegankelijk voor
iedereen in Utrecht
1.1 Wat hebben we gedaan?
o

o

o

o

o

Samen met ouders en professionals werkten we aan het verstevigen van
de sociale basis in de wijk. Ouders ondersteunen elkaar met
opvoedvragen in de drie wijkacademies, de kinder sociaal makelaar was
vaker beschikbaar door een extra investering van € 250.000. Sportclubs
hebben een belangrijke rol in de wijk, we werkten o.a. met inzet van
sportpedagogen aan het pedagogisch klimaat op zeven sportclubs.
Door een extra investering in de informele zorg van € 50.000 hebben
we de ondersteuning voor gezinnen door vrijwilligers kunnen
uitbreiden.
Ook het afgelopen jaar ondersteunden we speeltuinen bij de
verzelfstandiging er zijn er inmiddels 10 verzelfstandigd.
Met professionals van de JGZ en het buurtteam werkten we aan het
opzetten van drie pilots groepsgerichte aanpak. Met professionals in de
wijk zijn thema’s benoemd die aansluiten bij de vragen van ouders uit
de wijk. De gekozen thema’s zijn: voorkomen schooluitval,
(v)echtscheidingen, grenzen stellen binnen de opvoeding;
BSO plus: meer kinderen met een ondersteuningsvraag konden door de
BSO plus terecht op een reguliere buitenschoolse opvang. Dit is
gerealiseerd door te werken aan de naamsbekendheid en uitbreiding
met zowel een locatie in Kanaleneiland als een extra groep binnen de
BSO plus locatie Moerasvaren (Vleuten), in totaal zijn hiermee 15
kinderen extra op de groepen geplaatst.

1.2 Sturing en monitoring
o
o
o
o

Via accountgesprekken
met subsidiepartners;
Onderzoek Wijkacademies;
Monitoring van de drie
pilots groepsgerichte
aanpak;
Themagerichte
bijeenkomsten voor
speeltuinmakers.

Raadsbrief investering
jeugdgezondheidszorg en
sociale basis
Raadsbrief beheerde
speeltuinen
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1. Sociale Basis/Gewoon Opgroeien
1.3 Resultaat
 Start van drie pilots voor het groepsgericht

werken in o.a. Ondiep, Pijlsweerd en
Vleuten. Daarnaast richt één pilot zich
specifiek op het onderwijs.
 Uitbreiding BSO plus door betere

herkenbaarheid en bereikbaarheid
 Meer ondersteuning van gezinnen door
informele zorg
 Betere inzet op jonge tieners door een
uitbreiding van het kinder-sociaal
makelaarschap
 Versterking van het netwerk van
(mede)opvoeders rond het kind
 10 speeltuinen verzelfstandigd
 De 21ste beheerde speeltuin de Hoef is
gerealiseerd
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2. Kinderrechten, inspraak en participatie
2.1 Wat hebben we gedaan?
o
o
o
o

o

Versterken van de beweging;
Jeugdparticipatie georganiseerd
en gefaciliteerd;
Kinderrechten opgenomen in
beleid;
Onderzoek Defence for Children
bij jeugdhulpinstellingen met
verblijf;
Vreedzaam in de wijk met ouders
en professionals.

Raadsbrief kinderrechten

Wethouder Everhardt in gesprek met een
leerling van OBO De Klopvaart tijdens de
Kinderrechtendag
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2. Kinderrechten, inspraak en participatie
2.2 Resultaat


Organisatie kinderrechtendag bij OBO De Klopvaart



Viermaal Denktank Kinderrechten georganiseerd



Actieve wijkgerichte kinderraden en een jaarlijkse stedelijke kinderraad



Gesprekken met (ervaringsdeskundige) kinderen, jongeren, ouders over jeugdbeleid



Kinderconsultaties als input voor aanbesteding aanvullende zorg en voor beleidsregels jeugdbeleid



We Speak participatietrajecten met ROC over U-pas, betrokkenheid van mbo-studenten bij gemeenteraad



Plek voor kinderrechten in de Utrechtse leveringsvoorwaarden voor jeugdhulporganisaties



Defence for Children rapport ‘Utrecht maakt meer werk van de kinderrechten’



Impuls aan vreedzaam in Hoograven, Noordwest en Overvecht: inzet op actievere rol van scholen in het
betrekken van ouders, er zijn naast de oudertrainingen ook 32 wijkmediatoren getraind en de
doorontwikkeling van de kinderraad in Overvecht



Organisatie landelijke conferentie Utrecht 10 jaar Vreedzaam met 350-400 professionals en ouders uit
Utrecht



Verankering Vreedzaam in beleidsdocumenten bij politie Utrecht, training van twee teams wijkagenten en
er zijn twee nieuwe wijkagenten in opleiding voor trainer Vreedzaam



Wijkacademies met ouders: In Leidsche Rijn is een netwerk van moeders ontstaan dat zich richt op het
versterken van onderling contact en voorkomen van eenzaamheid en in Hoograven hebben vaders een
avond georganiseerd over het omgaan met (ervaren) overlast-gevend gedrag van jongeren
13

Wat zeggen kinderen zelf?
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3. Jongerenwerk
Jongerenwerk heeft een stevige
positie in de stad
3.1 Wat hebben we gedaan?
o

o

o

o

Extra investering in het
jongerenwerk n.a.v. groeiende vraag
door o.a. groei van de stad;
Versterking samenwerking in
Overvecht rondom de doelgroep 1014 jarigen;
Utrecht zijn we samen: extra inzet
op meidenwerk en
schooljongerenwerk;
In voorbereiding op nota van
uitgangspunten heeft Micha de
Winter op basis van gesprekken met
partners en jongeren het rapport
Wederkerig Leren opgeleverd.

3.2 Resultaat
 Flexibele inzet van het jongerenwerk is vergroot
 Vergroot bereik van het jongerenwerk, ook online
 Beter zicht op de doelgroep 10-14 jarige en stevigere
inzet op preventie
 Ontwikkelen methodiek meidenwerk i.s.m. Youth Spot
 Nota van uitgangspunten voor jongerenwerk 20202024 is 14 maart vastgesteld door de raad
 Door betere samenwerking hebben de veiligheids- en
zorgpartners beter zicht gekregen op de
jeugdproblematiek met een veiligheidscomponent en
versterken zij elkaar in de preventie van
jeugdcriminaliteit.

3.3 Sturing en monitoring
o

o

Raadsbrief proces
subsidietender Jongerenwerk

Horizontale verantwoording met gebiedsmanagers
veiligheid;
(Regulier) voortgangsoverleg met gemeente en
samenwerkingspartners.
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4. Jongvolwassenen
De opgave Jongvolwassenen is gericht op het op
maat ondersteunen van jongeren in de overgang
naar volwassenheid.
4.1 Wat hebben we gedaan?
o

o

o
o

In januari 2018 is een bijeenkomst
georganiseerd n.a.v. het initiatiefvoorstel
Jongeren onder Dak, wat eind 2017
unaniem is aangenomen door de raad.
Tijdens deze bijeenkomst is met betrokken
partners in de stad op een groot aantal
thema’s verkend hoe we in samenhang en
samenwerking jongvolwassenen op maat
kunnen ondersteunen op weg naar
volwassenheid;
In de zomer van 2018 is in navolging van
het initiatiefvoorstel en de bijeenkomst het
Groeiplan jongvolwassenen opgesteld (zie
4.2 en 4.3);
In november 2018 is in een raadsinformatie
bijeenkomst aanvullende informatie
verstrekt over het groeiplan;
Vanaf zomer 2018 is begonnen met het
uitvoeren van het groeiplan.

4.2 Kern van Groeiplan

Het groeiplan is opgesteld om richting
en focus te geven aan de
veranderopgave rond
jongvolwassenen. Hierbij staan twee
lijnen centraal:
1. Verbeteren van professionele
samenwerking rondom de vraag
en behoefte van jongeren
2. Preventieve inzet rondom
overgangsmomenten zodat
jongeren blijvend in beeld zijn en
passende ondersteuning
ontvangen
De verschillende elementen in de
uitvoering van het groeiplan vallen
onder deze twee lijnen.

Raadsbrief en Groeiplan
jongvolwassenen
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4.3 Groeiplan Jongvolwassenen
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5. Verbinding zorg-onderwijs
Alle kinderen volgen onderwijs naar kunnen, zo nodig
ondersteund met passende zorg
5.2 Resultaat

5.1 Wat hebben we gedaan?
o

o

o
o

Met alle scholen geïnventariseerd
welke passende hulp en
ondersteuning gerealiseerd moet
worden;
We hebben in beeld gebracht hoe
de kernpartneraanpak in het VO
rond de lijn van 0-23 jaar
functioneert en waar
doorontwikkeling gewenst is;
We hebben scholen nauw
betrokken bij de uitvraag van
specialistische jeugdhulp;
We hebben geïnvesteerd in de
uitbreiding van de netwerkaanpak
van de kernpartners op alle
scholen.

 We hebben in beeld wat binnen en rondom
scholen aan ondersteuning nodig is van
zorgpartijen
 De kernpartneraanpak in het VO wordt aan de
hand van een leertraject doorontwikkeld
 De verbinding met onderwijs wordt expliciet
meegenomen in de doorontwikkeling van
specialistische jeugdhulp
 Naast alle VO scholen is ook op alle PO
scholen sprake van een kernpartner netwerk

5.3 Sturing en monitoring
o

Via de opdracht aan zorgaanbieders;
• Via kernpartneroverleg;
• Via accountgesprekken;
o We monitoren op thuiszitters.
18

6. Buurtteams jeugd en gezin
Basishulp is toegankelijk, effectief, dichtbij
6.1 Wat hebben we gedaan?
o

o

o

o

o
o
o

Basishulp leveren, zo nodig
betrekken van aanvullende zorg,
context versterken van gezinnen;
Gesprekken met partners op
buurtniveau over aandachtspunten
per buurt;
Vroegsignalering op schulden van
twee naar alle wijken; verbreding
pilot Ondiep met meer partners;
Maatwerktafels met partners over
casuïstiek;
Definiëren basishulp samen met
partners;
Analyse op gezinsplannen t.a.v.
kwaliteit en vorm;
Versnelling Overvecht: procactieve
benadering jongeren samen met JoU,
sociaal makelaars en politie.

6.2 Resultaat
 14% van alle Utrechtse gezinnen (8456
gezinnen); totaal 19.500 ouders en jongeren
ondersteund, vergelijkbaar met 2017; toename
gemiddelde begeleidingsduur van 7,1 naar 13,6
maanden
 79% van de aanmeldingen kregen binnen 5
dagen gelegenheid voor kennismakingsgesprek
 90% cliënten kan na afsluiting zonder
begeleiding verder
 Start wijkallianties in drie wijken
 Gezinsplan voor elk gezin met nieuw format
 Versnelling Overvecht: deel jongeren gaat weer
naar school, heeft bijbaan, minder
politiecontacten

6.3 Sturing en monitoring
Sturing via reguliere accountgesprekken en
opdrachtgevers gesprekken per kwartaal
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6.4 Bereik van Buurtteams
Relatief bereik van jeugdigen in 2018

Relatief bereik van gezinnen in 2018

21,2% 21,4%

9%

14%

18,2%

11,3%

22,3%
15,5%

4,9%
6,7%
21,4%
22,2% 14,7%

7,9%

10,9%

7,1%

16,3%

Bron: Lokalis, jaarverslag 2018

Relatief het grootste bereik van jeugdigen door het buurtteam is in Overvecht,
Kanaleneiland, Zuilen en Ondiep-Pijlsweerd. Het bereik is het laagst in Noordoost.
Dit beeld komt voor een belangrijk deel overeen met het bereik van gezinnen.
Hier valt vooral het hoge bereik in Lunetten op.
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6.5 Jaarrapportage Buurtteam
Gemiddeld aantal werkdagen tot eerste
kennismaking per buurtteam
Buurtteam Jeugd
en Gezin

Gemiddelde wachttijd
kennismakingsgesprek

2015

AZC team
Binnenstad
10,3
De Meern
10,4
Dichters- en
14,5
Rivierenwijk
Hoograven / Tolsteeg
14,6
Kanaleneiland Noord
15,1
Kanaleneiland Zuid
11,8
Leidsche Rijn
6,7
Lunetten
16,0
MBO GLU
8,5
MBO ROC MN Vondel
6,0
MBO Utrecht
10,4
Mobiel team
28,9
Noordoost
6,4
Ondiep Pijlsweerd
7,9
Oost
9,1
Overvecht Centrum
15,7
Bron: Lokalis, 2018
Overvecht De Gagel
23,7
Overvecht Spoorzoom
17,7
Overvecht Vechtzoom
20,2
Vleuten
13,3
VO en SO
6,6
West
10,7
Zuilen
14,5
Eindtotaal
12,35

2016

2017

2018

2019

1,5
8,6
8,6
18,5

4,5
3,1
12,1
15,8

8,5
4,5
8,1
10,5

4,7
4,0
8,0

11,5
12,8
15,6
8,7
8,1
14,4
8,0
10,3
22,7
7,0
12,5
7,3
13,1
14,2
16,9
14,4
14,0
13,4
8,9
17,2
11,64

14,4
10,2
18,0
13,5
14,9
3,9
9,5
17,8
8,5
8,0
14,2
10,5
13,9
13,5
13,5
8,9
13,5
15,1
9,5
16,8
12,80

8,2
8,2
9,4
7,0
8,1
4,2
6,1
8,1
7,8
6,1
7,0
11,5
9,1
10,0
6,9
5,4
8,7
9,9
6,0
8,5
7,88

8,2
5,7
7,5
5,8
9,0
5,4
7,1
3,7
4,0
7,4
7,8
6,4
7,4
3,9
7,9
5,9
3,8
6,7
3,6
4,0
5,79
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6.5 Jaarrapportage Buurtteam
Figuur voor de wijken Leidsche Rijn, Dichters Rivierenwijk,
Vleuten, Overvecht de Gagel en Overvecht
Spoorzoom/Centrum met de opgetelde aantallen cliënten
waarbij de duur tussen kennismakingsgesprek en start
ondersteuning langere tijd vraagt dan wenselijk is.

Vanaf het einde van 2017 zijn we
bij alle teams gestart met het
voeren van een
kennismakingsgesprek binnen vijf
werkdagen na aanmelding wat een
belangrijke oorzaak is van de grote
daling tussen 2017 en 2018.
De tijd tussen aanmelding en eerste
kennismaking is vaak groter dan 5
werkdagen. De hoofdreden hiervan
is dat gezinnen of aanmelders niet
de mogelijkheid hebben om binnen
vijf werkdagen een eerste afspraak
te plannen.
In de bijgevoegde raadsbrief gaan
we verder in op de wachttijden.

Bron: Lokalis, 2018
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6.5 Jaarrapportage Buurtteam
Verloop personeel Buurtteam Jeugd en Gezin
Kwartaal

20161

20162

20163

20164

20171

20172

20173

20174

20181

20182

20183

20184

20191

Uit dienst
In dienst

4
25

5
17

4
0

6
0

6
4

7
6

7
12

7
12

10
18

11
9

11
10

9
13

4
8

Kwaliteit: waardering door cliënten van Buurtteam

Bron: Lokalis, jaarverslag 2018
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7. Pilot Extr@Utrecht
Integrale zorg op maat en leren voor inkoop 2020:
inzicht vergroten in hoe specialistische jeugdhulp
op buurtniveau georganiseerd kan worden

7.1 Wat hebben we gedaan?
o

o
o

Professionals vanuit de verschillende
instellingen en vrijgevestigden werken als
teams in de wijk a.d.h.v. deze
uitgangspunten:
1. Cliëntgerichte zorg: persoonlijke aanpak
op maat;
2. Wijkgerichte aanpak: De krachten van
het informele netwerk, de basiszorg en de
aanvullende zorg worden gebundeld en
afgestemd om , daar waar nodig, zorg
tijdig, dichtbij en op maat te bieden;
3. Duurzame oplossingen: we zien het kind
in de context van het gezin en hun
omgeving en de ontwikkelingsfase die zij
doormaken;
De teams zijn sinds september 2017 actief
in Leidsche Rijn en Zuilen;
Extr@Utrecht per 1 oktober 2018
uitgebreid met teams in Vleuten en de
Meern.

7.2 Resultaat

 Op 31 december 2018 zijn 355 kinderen/gezinnen
in zorg bij Extr@Utrecht
 Er zijn 184 consultaties geregistreerd. Niet alles
wordt geregistreerd, dus daadwerkelijke aantal ligt
een stuk hoger
 Cliënten vinden het fijn dat ze in de buurt terecht
kunnen voor zorg en er flexibiliteit is in waar wordt
afgesproken (thuis, op school, bij Extr@, etc.)
 Professionals geven aan meer van betekenis te
kunnen zijn voor de cliënt: ‘ik kan echt doen wat ik
nodig vind’
 Partners zien dat het steeds beter lukt om als ‘team’
in de wijk te functioneren met de specialist,
buurtteam, huisarts en JGZ

7.3 Sturing en monitoring
o
o

Bijeenkomsten waarin ouders en jongeren (in aparte
groepen) gevraagd wordt om feedback te geven;
Reflectie en evaluatie met: professionals
Extr@Utrecht , buurtteam, huisarts, jeugdarts en
SAVE.

Memo pilot + leeropbrengsten pilot buurtgerichte specialistische jeugdhulp
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8. Ervaringwijzer
Een vernieuwende vorm van cliëntervaringsonderzoek
8.1 Wat hebben we gedaan?
o
o

o

Ervaringwijzer ontwikkeld en
‘praktijk klaar’ gemaakt;
Met inzet van vijfdejaars studenten
geneeskunde ervaring opgedaan
met Ervaringwijzer (beperkt gelukt
bij Jeugdhulpaanbieders);
Gesprekken met Ministerie van
VWS, VNG en andere gemeenten
over inzet van deze nieuwe manier
van cliëntervaringsonderzoek.

8.2 Resultaat
 Een werkend, nieuw instrument met
potentie om de kwaliteit van
dienstverlening bij buurtteams en
jeugdhulpaanbieders het hele jaar door
actief te meten en volgen. De
Ervaringwijzer bevindt zich in een pilotfase,
waarin we deze nieuwe applicatie nog
verder willen verfijnen en ontwikkelen.

8.3 Sturing en monitoring
Raadsbrief voortgang
Ervaringwijzer

Ervaringwijzer past bij sturing en monitoring van de
kwaliteit van hulp en begeleiding die onze
jeugdhulpaanbieders bieden, waarbij we continu in
gesprek zijn om dienstverlening waar mogelijk en nodig te
verbeteren.
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9. Commissie Passend Alternatief en Maatwerkroute
9.1 Wat hebben we gedaan?
o
o

o

o
o

241 verzoeken besproken, waarvan 193
gehonoreerd (80%);
96 verzoeken gehonoreerd voor nietgecontracteerde zorgaanbieders. Het ging dan
om zorg die zo specialistisch is dat deze zorg
niet is ingekocht of dat zorg niet of te weinig
gecontracteerd is;
In gesprek met partners in de Utrechtse zorg
voor jeugd een manier bedacht om
maatwerktafels te laten bijdragen aan het vinden
van creatieve en passende oplossingen voor
hulpvragen van gezinnen;
Vanaf mei is ongeveer eens in de anderhalve
week een maatwerktafel georganiseerd;
Summerschool maatwerk voor ongeveer 100
Utrechtse professionals.

9.3 Sturing en monitoring
o
o

Besproken casuïstiek geanalyseerd;
Op basis van deze analyses gestuurd tijdens
accountgesprekken.

Zorgvorm

Gehonoreerde
verzoeken

Ambulante hulpverlening

122

JGGZ

27

Kort verblijf inclusief
respijtzorg

15

Jeugdhulp met verblijf

27

Crisiszorg

2

9.2 Resultaat
 Zorg toegankelijk voor alle kinderen en
jongeren
 Meer creatieve en passende oplossingen voor
hulpvragen van gezinnen
 Verzoeken hebben input opgeleverd voor
diverse accountgesprekken en de inkoop
 Geleerd dat we met de Commissie Passend
Alternatief vooral aan de achterkant van de
keten leren en dat we dat naar voren willen
halen
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10. Aanbesteding aanvullende zorg Jeugd 2020
Ontwikkeling naar integrale zorg op maat
10.2 Resultaat
in de buurt en zorgen dat meer Utrechtse
kinderen opgroeien in een gezin
 Zorg toegankelijk voor alle kinderen en jongeren

10.1 Wat hebben we gedaan?
o

o
o

Inkoopstrategie opgesteld in dialoog
met betrokken cliëntorganisaties, JGZ,
buurtteams, huisartsen, SAVE,
zorgaanbieders, andere betrokken
partners en op basis van een kinderen jongerenconsultatie (eerste helft
2018);
Inkoopstrategie laten vaststellen door
de Raad op 27 september 2018;
Vertaling van inkoopstrategie naar
dialooggerichte aanbesteding via een
uitgebreid, interactief proces met
ouders, professionals , vrijgevestigde
praktijken en andere partners
(waaronder onderwijs, buurtteams,
JGZ, huisartsen en SAVE)op basis van
o.a. 11 consultaties (tweede helft
2018).

 Gezamenlijk ontwikkelde ambitie voor de Utrechtse
zorg voor Jeugd vanaf 2020 met aanbieders, partners
uit de sociale basis, ouders en jongeren/kinderen
 Keuze voor dialooggerichte aanbestedingsvorm zodat
uitwerking van programma van eisen gedaan kan
worden i.s.m. jongeren, ouders, onderwijs, buurtteam,
JGZ, huisartsen, SAVE en aanbieders
 Op 14 december 2018 is de aanbesteding gepubliceerd
zodat er voorafgaand aan gunning voor zomer 2019
voldoende tijd is voor de dialooggesprekken

10.3 Sturing en monitoring
Op het aanbestedingsproces zelf niet van toepassing.
Uiteraard is de sturing en monitoring wel onderdeel
van de afspraken met de nieuw gegunde aanbieders.

- Inkoopstrategie aanvullende zorg Jeugd 2020
- Raadsbrief aanbesteding aanvullende zorg
Jeugd 2020
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11. Aanvullende zorg
Het tijdig en passend bieden van
gespecialiseerde zorg in aanvulling op
de voorzieningen binnen gewoon
opgroeien en de basiszorg

11.1 Wat hebben we gedaan?
Contracten met aanvullende
zorgpartners zijn voor 2018 verlengd
voor een passend en dekkend aanbod;
o O.b.v. signalen van aanbieders,
verwijzers en cliënten en commissie
passend alternatief hebben we nog
aanvullende acties ingezet passend
bij de transformatie:
1. Tijdelijke werkgroep bekeek
gezamenlijk wie op korte termijn de
meest passende zorg kon bieden aan
wachtende jeugdigen;
2. In de tweede helft van 2018 hebben
we JGGZ-aanbieders een addendum
aangeboden;
3. De pilot Extr@Utrecht is per 1 oktober
2018 uitgebreid naar Vleuten en De
Meern.
o

11.2 Resultaat
 Resultaat tijdelijke werkgroep en Extr@ Utrecht: het
lukte gezamenlijk om betere én meer integrale
oplossingen te vinden voor zorgvragen
 Door het addendum hebben enkele JGGZaanbieders meer cliënten tijdig aanvullende zorg
kunnen bieden
 Voor 1 oktober 2018 zijn opnieuw enthousiaste
professionals gevonden die zich willen inzetten in
de nieuwe Extr@Utrecht-teams in Vleuten en de
Meern

11.3 Sturing en monitoring
Via accountgesprekken met zorgaanbieders en
monitoring en duiding van het Berichtenverkeer

Inkoop aanvullende zorg 2020

Daarnaast hebben we via Extr@Utrecht ervaringen opgedaan
voor de toekomstige organisatie van aanvullende zorg én is
gestart met het inkooptraject voor de aanvullende zorg voor
jeugd per 2020
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11.4 Bereik van aanvullende zorg
Relatief bereik van jeugdigen in 2018

5,5%
5,3%

5,6%
4,9%
4,4%

4,6%

4,9%

3,1%

We zien dat het relatieve
bereik van jeugdigen in
de leeftijd van 0 t/m 18
jaar het hoogst is in
Lunetten, Overvecht en
Vleuten.

3,8%

3,7%
3,4%

3,0%

2,5%
4,9%

3,4%
3,9%

4,9%
6,5%

Relatief weinig jeugdigen
maken gebruik van
aanvullende jeugdhulp in
Kanaleneiland, Dichtersen Rivierenwijk en
Ondiep-Pijlsweerd.
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11.5 Stand en stroom aanvullende zorg

In 2018 zien we ten
opzichte van de
voorgaande jaren een
stabilisering van het
totaal aantal unieke
jeugdigen dat
aanvullende jeugdhulp
heeft ontvangen.
We zien ook dat het
aantal jeugdigen dat op
peildata in zorg is nog
wel steeds toeneemt. Dit
lijkt er op te wijzen dat
de trajectduur ten
opzichte van 2017 nog
wel is toegenomen.
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11.6 Wachttijd aanvullende zorg

Wachttijd in weken

Deze grafiek geeft de
wachttijden bij de
aanbieders aanvullende
zorg weer, met als grens
12 weken. Binnen deze
weergave vallen
verreweg de meeste
individuele gevallen.
De doorgetrokken
blauwe lijn de
gemiddelde wachttijd
van de aanvullende
jeugdzorg weer. Hier
zien we een lichte
toename over 2018.
De blauwe stippen geven
de spreiding van de
wachttijd aan. Hieruit
volgt het gemiddelde.

Maand-jaar
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11.6 Wachttijd aanvullende zorg

Wachttijd in weken

Deze grafiek geeft de
wachttijden bij de
aanbieders aanvullende
zorg weer, inclusief de
‘uitschieters’ boven 12
weken (dit in aanvulling
op de grafiek op de
vorige pagina).

Maand-jaar
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12. Samenwerking bovenregionaal
Samenwerking gemeente Utrecht met de regio’s
Eemland, Lekstroom, Utrecht West en Utrecht ZO voor
de inkoop en organisatie van zeer specialistische
zorg voor de meest kwetsbare kinderen

12.1 Wat hebben we gedaan?
o

o

o
o

o

In 2018 is met alle Utrechtse jeugdregio’s
(inclusief Food Valley voor Veilig Thuis) een
subsidietender uitgeschreven en doorlopen
voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en
Veilig Thuis (JB/JR/VT);
Intensieve accountgesprekken met aanbieder
JB/JR/VT en met aanbieders van jeugdzorg
plus, drie milieu voorzieningen en klinische
ggz (essentiële functies EF);
Ontwikkeling koers - samen met partners voor de transformatie van de EF;
Inzet perspectiefanalyses en maatwerktafels
om zicht te krijgen op kansen transformatie EF
naar meer gezinsgericht en nabij;
Deelname aan lectoraat Jeugd: samen leren en
ontwikkelen.

12.2 Resultaat

 Nieuwe overeenkomst per 2019 met Samen
Veilig Midden Nederland voor JB/JR/VT
 Koersdocument essentiële functies, als basis
voor de uitvraag in 2019
 Uitgave ‘transformeren doe je samen’ – de
Utrechtse jeugdzorgregio’s in beeld

12.3 Sturing en monitoring
o

Via intensieve accountgesprekken met
zorgaanbieders en monitoring;
o Via intensieve structurele
bovenregionale samenwerking.

Raadsbrief gunning JB/JR/VT
Inkoopstrategie aanvullende zorg Jeugd 2020
Koers transformatie essentiële functies
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13. Pleegzorg en gezinshuizen
Aandacht voor werving nieuwe pleegouders en passende ondersteuning voor
kinderen, pleegouders en biologische ouders
13.1 Wat hebben we gedaan?
o
o

o

o

o

o

Wervingscampagne ‘Utrecht zoekt
100 pleegouders’;
Scholingsaanbod voor pleegouders
gezamenlijk aangeboden door de
organisaties;
Pleegzorg verlengd tot 21 jaar, met
aandacht voor maatwerk en de
voorbereiding op zelfstandigheid;
Erkenning voor Utrechtse
Pleegouders door een bedankje in de
Week van de Pleegzorg;
Wervingscampagnes voor
gezinshuisouders door verschillende
organisaties;
Gezinshuizen worden meegenomen
in de voorbereiding ruimtelijke
plannen en omgevingsvisies.

13.2 Resultaat
 Wervingscampagne heeft geleid tot een
succesvolle informatieavond met ruim 90
geïnteresseerden
 Het gezamenlijke scholingsaanbod wordt door
pleegouders als positief ervaren (meer, en vaker
aanbod)
 Werving voor gezinshuisouders heeft niet direct
geleid tot meer gezinshuizen in Utrecht, waar
passend wordt uitgeweken naar plekken buiten
de stad

13.3 Sturing en monitoring
o

o

o

Raadsbrief pleegzorg verlengen tot 21 jaar

Aandacht voor maatwerk en
plaatsing in gezinsvormen
tijdens de accountgesprekken;
Gesprekken met
pleegzorgorganisaties op
inhoud en proces;
Gesprekken met
Pleegouderraad, NVP, NJI en
Jongwijs.
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14. Uitstroom en huisvesting kwetsbare jongeren
Zoektocht naar meer betaalbare
woonplekken in Utrecht voor
jongeren in een kwetsbare positie
14.1 Wat hebben we gedaan?
o
o
o
o
o
o
o
o

Met jongeren in gesprek;
Afspraken over uitbreiding aantal
betaalbare plekken Place2BU;
Voorbereiden pilot Kamers met
Aandacht;
Lobby richting Rijk (voor
huurtoeslag jongeren kwetsbare
positie < 23 jaar op kamers);
Investeren in samenwerking
jeugdhulpaanbieders en
woningcorporaties;
Prestatieafspraken maken met
woningcorporaties Utrecht (STUW);
Starten zoektocht gemeentelijk
vastgoed;
Stevige plek voor dit
huisvestingsvraagstuk in Groeiplan
jongvolwassenen.

14.2 Resultaat
 Meer woonplekken voor kwetsbare jongeren
 Toezegging van Mitros/Portaal voor 10 extra
betaalbare plekken voor jongeren in kwetsbare
positie < 23 jaar in Place2BU
 Gesprekken met VWS (en opening voor vervolg)
over huurtoeslagproblematiek
 Nieuwe samenwerkingsafspraken en
begeleidingsovereenkomst (‘3-partijencontract
2.0’)

14.3 Sturing en monitoring
Via accountgesprekken met zorgaanbieders en
monitoring van de Utrechtse prestatieafspraken. Dit
leidde tot kritische gesprekken met
woningcorporaties over het niet halen van de
afgesproken 75 plekken.
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1. Sociale Basis/Gewoon Opgroeien
1.3 Sturing en monitoring

1.1 Wat gaan we doen?
o

o

o

o

o

o

Investeren in Gelijke Kansen voor ieder kind; we willen zo vroeg
mogelijk investeren, goed onderwijs als solide basis en versterking
van verbindingen;
Uitvoering van de drie pilots groepsgericht werken door de JGZ
samen het buurtteam waarbij ouders doormiddel van een
groepsgerichte manier van werken worden ondersteund op de
thema’s voorkomen schooluitval, (v)echtscheidingen, grenzen
stellen binnen de opvoeding;
Om kinderen met een ondersteuninsgvraag van 0-12 mee te laten
doen op de reguliere kinderopvang, werken we samen met collega’s
en partners aan Passende Kinderopvang. We sluiten de Passende
Kinderopvang en Voorschoolse Educatie op elkaar aan en zorgen
daarmee voor een doorgaande lijn voor kinderen;
We investeren in de aansluiting van de informele zorg bij de
aanvullende zorg. We starten hiermee in samenwerking met de Pilot
Extr@Utrecht waarbij ambassadeurs informele zorg de professionals
leren informele zorg meer onderdeel te laten zijn van de geboden
zorg.
Om zo veel mogelijk kinderen mee te laten doen binnen sportclubs
blijven we investeren op een positief pedagogisch klimaat op de
sportclubs
Per 1 juli verzelfstandiging speeltuin De Watergeus, dit is de 11e
speeltuin die verzelfstandigt.

1.2 Beoogd resultaat
o
o
o

Meer ouders worden ondersteund door middel van het
groepsgericht werken,
Meer ondersteuning in gezinnen door informele zorg in
aanvulling op, of ter preventie van, inzet aanvullende zorg;
Meer kinderen kunnen meedoen in reguliere voorzieningen

o

o
o

o

Evaluatie van de drie pilots door het
meten van de waardering door ouders
en professionals
Gesprekken met subsidiepartners;
Gesprekken met aanvullende
zorgaanbieders over verbinding sociale
basis;
Gesprek met buurtteam en
subsidiepartners om te sturen op aantal
koppelingen informele zorg.

2. Kinderrechten, inspraak en participatie
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3. Jongerenwerk
3.2 Beoogd resultaat

3.1 Wat gaan we doen?

o

o

o
o

o
o

Publicatie nota van uitgangspunten en
subsidietender jongerenwerk ten behoeve
van de subsidieperiode 2020-2026;
Wederkerig leren samen met het buurtteam
onder begeleiding van de Hogeschool
Utrecht;
Werkplaats JOS (jongerenwerk op school)
voortzetten;
Continuering inzet wijkacademie in Zuid en
ouderdialogen;
Continuering aanpak jeugdgroepen;
De Top-X aanpak Veiligheidshuis: focus op
jeugdige criminelen tot 23 jaar en het
gezinssysteem.

o
o

o
o
o

Gunning subsidietender voor zomerreces;
Versterking samenwerking tussen buurtteams en
jongerenwerk ten behoeve van jongeren in
kwetsbare positie;
Op tijd passende hulp en ondersteuning voor
jongeren met grensoverschrijdend gedrag;
Inzet jongerenwerk op school is verder verstevigd;
Versterken ouders in hun opvoedvaardigheden.

3.3 Sturing en monitoring
Via accountgesprekken met zorgaanbieders en
monitoring van Utrechtse prestatieafspraken
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4. Jongvolwassenen
4.1 Wat gaan we doen?
o
o
o

o
o
o
o
o

Pilot met regelruimte voor dak- en
thuisloze jongeren opzetten;
Toekomstplan ontwikkelen en
opzetten;
Verbeteren communicatie rond o.a.
kostendelersnorm;
Ontwikkelen van inzet
ervaringsdeskundigen binnen
opgave;
Gesprek met de raad in najaar over
voortgang;
Continuering van de samenwerking
met VNG, G4 en Rijk rond de aanpak
16-27;
Aandacht voor overgang 16-27
binnen aanbestedingen Jeugdzorg en
Wmo;
Diverse projecten rond huisvesting
voor kwetsbare jongeren
• Kamers met Aandacht
• Uitbreiding plekken Place2BU

4.2 Beoogd resultaat
o

o

o
o
o
o
o

Verbeteren van inzicht in knelpunten in de
overgang naar volwassenheid d.m.v. de Pilot
Regelruimte en kwalitatieve monitoring in
samenwerking met jongeren (zie 4.3);
Professionals hebben meer aandacht voor de rol
van de Belangrijke Ander;
Verbeterde communicatie rond diverse regelingen,
waaronder de kostendelersnorm;
Inzet van ervaringsdeskundigen m.b.t. de opgave;
Meer woonruimte voor kwetsbare jongeren;
Succesvolle implementatie van het Toekomstplan;
Specifieke aandacht voor jongvolwassenen binnen
de aanbestedingen aanvullende zorg Jeugd, en
Wmo.

4.3 Monitoring
In samenwerking met verschillende
jongerenorganisaties, waaronder U-2B Heard!, halen we
op wat er onder jongeren speelt met betrekking tot de
verschillende leefdomeinen (wonen, werk en opleiding,
inkomen, persoonlijke netwerk, en zorg). Hierover zal
de raad t.z.t. ook geïnformeerd worden.
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5. Verbinding zorg-onderwijs
5.1 Wat gaan we doen?
o
o

o

o

Doorontwikkeling
kernpartneraanpak;
Bij de inkoop van aanvullende
zorg jeugd betrekken we
onderwijspartijen;
We gaan in overleg met het
MBO om zorg en onderwijs
beter op elkaar aan te laten
sluiten;
Met de kernpartners analyseren
we thuiszitters casuïstiek.

5.2 Beoogd resultaat
o

o
o
o

Gezamenlijke maatwerkondersteuning vanuit de
verschillende verantwoordelijkheden;
Realisatie van een naadloze verbinding tussen de
nieuwe specialistische jeugdhulp en onderwijs;
Op alle MBO locaties een buurtteam MBO;
We krijgen meer inzicht in de achterliggende
problematiek van thuiszitters zodat we beter
maatwerk kunnen leveren.

5.3 Sturing en monitoring
o
o

Via kernpartneroverleg;
Via accountgesprekken;
o Via de opdracht aan
zorgaanbieders
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6. Buurtteams
6.2 Beoogd resultaat

6.1 Wat gaan we doen?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

We zorgen dat basishulp tijdig
beschikbaar is;
Versterken samenwerken met
kernpartners voortgezet onderwijs;
Buurtteam MBO op alle MBO locaties;
Pilot praktijkvarianten i.s.m. huisartsen,
Extra@;
Verder vormgeven programma
jongvolwassenen 16-27 jaar;
Aansluiten bij ontwikkeling rond jonge
kind;
Uitbreiden collectieve ondersteuning
(met JGZ);
Wijkgerichte aanpak op participatie
(activering) met partners;
Evaluatie kanteling
schulddienstverlening;
Implementeren gewijzigde meldcode.

o

o
o

o
o

Wachtenden vormen geen belemmering
om te blijven investeren in versterken
context en preventie;
Beter aansluiten bij vragen leerling en
school;
Gedeeld inzicht in voor/nadelen
verschillende varianten samenwerking in
de basiszorg; breedte van de benodigde
zorg goed in beeld;
Slechten drempels overgang 18-/18+;
Gezinswerkers bespreken met gezinnen
hun perspectief op participatie.

6.3 Sturing en monitoring
Sturing via reguliere accountgesprekken en
opdrachtgevers gesprekken per kwartaal
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7. Pilot Extr@Utrecht
7.1 Wat gaan we doen?
o

o

In Vleuten en de Meern willen we binnen de
pilot extra leren wat er nodig is om te komen
tot de ambitie van ‘Wel thuis’: hoe voorkomen
we dat kinderen uit huis worden geplaatst.
Daar waar dit in het kader van veiligheid toch
nodig is; hoe kan een kind alsnog opgroeien in
een stabiele gezinssituatie;
In de pilot wordt extra ingezet op het
betrekken van informele zorg bij de
behandeling van kinderen en gezinnen.
‘Coaches informele zorg’ denken mee met
professionals over inzet van informele zorg.

7.3 Sturing en monitoring
Naast reflectie en evaluatie met cliënten,
professionals Extr@Utrecht en partners doen we
ervaring op met het gebruik van de Ervaringwijzer
om meer inzicht te krijgen in de ervaringen van
cliënten.

7.2 Beoogd resultaat
o

o

Onze ambitie is dat er in 2019 minder
kinderen uit huis geplaatst worden in de
wijken Vleuten en De Meern;
We verwachten in 2019 bij meer de
gezinnen informele zorg te kunnen
toevoegen aan de behandeling, waardoor
gezinnen en kinderen breder gesteund
worden.
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8. Ervaringwijzer
8.1 Wat gaan we doen?
o
o
o

o

o

Verschillende aanbieders gaan aan de
slag met Ervaringwijzer;
Focus op buurtteams, pilot Extr@teams en nieuwe jeugdhulpaanbieders;
Borgen dat de partij(en) die het
aanbestedingstraject Jeugd gegund
krijgen van meet af aan met
Ervaringwijzer gaan werken;
Nadenken over mogelijkheden om
vijfdejaars studenten geneeskunde
ervaring op te laten doen met
Ervaringwijzer bij jeugdhulpaanbieders
of het buurtteam. Aandachtspunt:
weinig groepsgericht aanbod;
Gesprekken met Ministerie VWS, VNG
en andere gemeente over
implementatie van deze manier van
werken op anders plekken in het land.

8.2 Beoogd resultaat
Een werkend, nieuw instrument waarmee de kwaliteit
van dienstverlening bij buurtteams en
jeugdhulpaanbieders het hele jaar door kan worden
gemeten en gevolgd.

8.3 Sturing en monitoring
De resultaten van Ervaringwijzer een structurele plek
krijgen in onze kwartaalgesprekken met het
buurtteam, jeughulpaanbieders en in
voortgangsberichten en interactieve momenten met
Commissie- en Raadsleden.
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9. Aanbesteding aanvullende zorg Jeugd 2020
9.1 Wat gaan we doen?
o
o
o

o

o

o

Zorgvuldige preselectie voor de
dialoogfase (februari);
Verdieping in de dialoogfase (7 één-opéén gesprekken) met twee initiatieven;
Thema’s die centraal staan in de
dialoogfase zijn: transformatie & kwaliteit
van zorg, transitie & werkgeverschap en
opdrachtnemer- & opdrachtgeverschap;
Buurtteams, huisartsen, JGZ, SAVE,
jongeren en ouders nemen ook deel aan
de dialooggesprekken;
Gunning op basis van definitieve
voorstellen (eind juni);
Voorbereiden op overgang naar nieuwe
situatie per 2020 (tweede helft 2019).

Raadsmemo start dialoogfase aanbesteding
aanvullende zorg Jeugd 2020

9.2 Beoogd resultaat
De twee belangrijkste pijlers in de transformatie
die de gemeente Utrecht borgt in deze
aanbesteding zijn:
1. Integrale zorg op maat in de buurt: Vanaf 1
januari 2020 is de specialistische
jeugdhulp zoveel als mogelijk georganiseerd
in buurtgerichte specialistische teams
volgens de leidende principes;
2. ‘Wél thuis’: Utrechtse kinderen groeien op in
een gezin, bij voorkeur in hun eigen
vertrouwde omgeving. In het eigen gezin
waar dit kan, in een andere gezinsvorm
wanneer dit nodig is.

9.3 Sturing en monitoring
Op basis van het Utrechtse model voor sturing en
verantwoording wordt in de dialoogfase verdiept
op sturing en monitoring. De uitkomsten hiervan
worden onderdeel van de contractafspraken met
de gegunde aanbieders.
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10. Jongerenparticipatie in aanbesteding 2020
10.1 Wat doen we ?
o

o

o
o

o

o

2018: bijeenkomst met jongeren met
ervaring in de jeugdzorg om samen te
verkennen welke jongeren zouden kunnen
spelen in de inkoop van de aanvullende zorg
voor jeugd;
Resultaat is een jongerenontwikkelgroep: 12
enthousiaste jongeren, die samen met de
gemeente dit participatietraject vormgeven
en uitvoeren;
Uitgangspunt hierbij: jongeren betrekken
vanuit de kennis die zij hebben opgedaan
door hun ervaring;
De jongerenontwikkelgroep is een diverse
groep die elkaar en de gemeente scherp
houdt;
Dit is een dynamisch proces waarbij we
continu met elkaar afstemmen of we nog op
de juiste manier luisteren en met elkaar in
gesprek zijn;
Samen leren we hoe we de stem van jongeren
op een passende manier kunnen betrekken
binnen het proces van de dialooggesprekken,
de uiteindelijke beoordeling en de
monitoring na afloop van de inkoop.

10.2 Wat levert dit op ?
o

o
o
o

De mening van jongeren wordt gewaardeerd
door zowel de gemeente als de aanbieders,
het helpt ons het gesprek aan te scherpen;
Perspectief van jongeren krijgt een goede
plek in inkoop;
Zorg vanaf 2020 sluit aan op leefwereld van
jongeren;
Al doende leren over jongerenparticipatie.

10.3 Feedback van de jongeren
+ Onze mening wordt serieus genomen
+ Leerzaam traject
+ Mogelijkheid om met elkaar meningen te delen
- Meer duidelijkheid is belangrijk
- Hou rekening met concentratie van jongeren
- Zorg dat de taal die gebruikt wordt begrijpelijk is.

In samenwerking met
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11. Commissie Passend Alternatief en Maatwerkroute
11.2 Beoogd resultaat

11.1 Wat gaan we doen?
o

o
o

Samenvoegen maatwerkroute en
Commissie Passend Alternatief met
de nadruk op ‘omdenken en
maatwerk aan de voorkant’ en een
grotere rol en verantwoordelijkheid
voor professionals aan de
voorkant;
Structureel leren met verwijzers;
Specialisten dichter bij de buurten
brengen.

o
o

o
o

o

Zorg toegankelijk voor alle kinderen en
jongeren;
Meer creatieve en passende
oplossingen voor hulpvragen van
gezinnen;
Stappen zetten in de gewenste
transformatiebeweging;
Meer ruimte voor professionals om te
doen wat nodig is;
Verminderen van administratieve lasten
voor professionals;

11.3 Sturing en monitoring
o

o

Steekproefsgewijs met een vaste groep verwijzers
casussen toetsen op uitlegbaarheid van de genomen
besluiten;
Periodieke casusbesprekingen om van te leren op zowel
proces als inhoudelijk niveau.
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12. Aanvullende zorg
12.2 Beoogd resultaat
12.1 Wat gaan we doen?
o

o

o

o

In de eerste helft van 2019 gaat
veel aandacht uit naar de
aanbesteding Aanvullende Zorg
voor Jeugd waarin we samen met
aanbieders en partners
dialooggesprekken voeren;
In de tweede helft van 2019
besteden we veel aandacht aan een
zorgvuldige overgang naar de
nieuwe situatie per 1 januari 2020;
Voor 2019 zijn de contracten
gecontinueerd voor een passend
en dekkend aanbod;
Acteren op signalen van cliënten,
verwijzers en aanbieders om zo
tijdige en passende aanvullende
zorg beschikbaar te houden.

o
o

Tijdige en passende aanvullende zorg voor
kinderen en gezinnen in Utrecht;
Resultaat dialooggerichte aanbesteding:
gecontracteerde aanbieders die per 1-12020 uitvoering geven vanuit de leidende
principes aan de opgave buurtgerichte
specialistische jeugdhulp en Wél Thuis.

12.3 Sturing en monitoring
Via accountgesprekken met zorgaanbieders en
monitoring en duiding van het Berichtenverkeer.
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13. Samenwerking Bovenregionaal
13.2 Beoogd resultaat

13.1 Wat gaan we doen?
o

o

o

Continu en intensief gesprek met SVMN en
andere ketenpartners (o.a. lokale teams, raad
van de kinderbescherming, justitie) over
optimaliseren kwaliteit en samenwerking
binnen keten JB/JR/VT;
Dialooggerichte aanbesteding van de
essentiële functies met focus op meer
gezinsgericht en nabij;
Samen leren en ontwikkelen door middel van
leerbijeenkomsten rond thema’s.

o

o

o

Verbeterde samenwerking van JB/JR/VT
met Raad voor de Kinderbescherming en
buurtteams;
Opnieuw contracteren EF per 1 januari
2020, met heldere transformatiedoelen,
passende (3 plus 3x2) contractduur om
deze te realiseren, en goede afspraken
over zorg continuïteit voor cliënten die
reeds in zorg zijn;
Eerste leerbijeenkomsten hebben
plaatsgevonden o.a. rond zorg en
onderwijs.

13.3 Sturing en monitoring
o

Via accountgesprekken met zorgaanbieders
en monitoring van afspraken;
o Via intensieve structurele bovenregionale
samenwerking
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14. Pleegzorg en gezinshuizen
14.1 Wat gaan we doen?
o

o
o
o
o
o

o

Blijvend in gesprek met
pleegzorgorganisaties en waar
nodig pleegouders over de
ondersteuning van pleegouders;
Volgen van landelijke
ontwikkelingen en actieonderzoek
Continuïteit in Pleegzorg;
Pleegzorgorganisaties zetten in
2019 meer uren in voor
kindergericht werven;
Gezamenlijke werving met
pleegzorgorganisaties als vervolg
op 2018;
Organisaties zetten zich in voor
werving gezinshuisouders;
Inzetten op voorkomen verblijf op
basis van gesprekken met
jongeren/ouders/verwijzers/aanbi
eders en inzet op maatwerk(tafels);
Hiernaast zetten we bij de inkoop
2020 nadrukkelijk in op de
ontwikkelopgave ‘Wel thuis’.

14.2 Beoogd resultaat
o

o

o

Ook in 2019 is er blijvende inzet voor
pleegzorg. We beogen hiermee dat wanneer
kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen
wonen, zo gezinsgericht worden opgevangen;
Pleegzorg wordt steeds meer toegankelijk
voor alle kinderen en jongeren, waar nodig
met extra ondersteuning;
Door de aandacht voor werving van nieuwe
pleegouders en gezinshuisouders, hopen we
steeds meer gezinsvormen mogelijk maken.

14.3 Sturing en monitoring
In accountgesprekken blijft aandacht voor inzet op
maatwerk en plaatsing in gezinsvormen in plaats van
op groepen;
o Gesprekken met (pleeg)zorgorganisaties op inhoud en
proces waarbij we de cijfers over inzet pleegzorg,
gezinshuizen en verblijf betrekken;
o Gesprekken met Pleegouderraad, NVP en Jongwijs.
o
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15. Uitstroom en huisvesting kwetsbare jongeren
15.1 Wat gaan we doen?
o

o
o

o

Gesprek faciliteren tussen jongeren en
Utrechtse woningcorporaties en tussen
jongeren en het Ministerie van VWS;
Pilot Kamers met Aandacht starten;
Verlengen/hernieuwen
prestatieafspraken met
woningcorporaties;
Stevige plek voor vraagstuk in
woonvisie, stadsakkoord en evt.
aanvullende afspraken tussen
gemeente, corporaties en
zorgaanbieders over huisvesting
bijzondere doelgroepen.

15.2 Beoogd resultaat
o
o

o

o

Pilot Kamers met aandacht: realiseren van 10
kamers met aandacht;
Utrechtse woningcorporaties: stellen 75
betaalbare plekken (plus het restant van de
afspraak uit 2018) beschikbaar;
Een gemeentelijk pand tijdelijk beschikbaar
stellen voor een gemengd wonen project a la
Place2BU;
Pilot starten met steun vanuit het Ministerie
voor kamergewijze verhuur met huurtoeslag.

15.3 Sturing en monitoring
Via accountgesprekken met
zorgaanbieders en monitoring van
Utrechtse prestatieafspraken.
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En Route!

