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VOORWOORD
In Noordoostpolder willen we het liefst dat kinderen thuis,
in hun eigen omgeving veilig en gezond opgroeien. Het voorkomen van zorg staat voorop.
Dit lukt niet altijd. Soms wil het thuis even niet. Dan is het belangrijk
om met elkaar in gesprek te gaan. Het is krachtig van ouders om eerlijk
te benoemen als er zorgen zijn en een vraag om hulp is juist een uiting van
liefde dat het echt om het kind gaat.
Samen met de ouders, maar ook met hulp van het sociale netwerk rondom het kind
en de ouders, zorgen we dat het gezin weer op eigen benen kan staan. Familieleden,
buurtbewoners, docenten, verenigingen, jongerenwerkers en andere betrokkenen kunnen
een schouder zijn voor het kind en de ouders. Een schouder om even op te steunen, te rusten,
maar ook om samen nieuwe wegen in te slaan, als het echt anders moet.
Kinderen verdienen onvoorwaardelijke liefde. Probeer gedrag en persoon los te zien van elkaar.
Ongewenst ongepast gedrag is niet zelden een roep om aandacht: zie je mij wel, hou je wel van
mij, ook als ik een beetje gek doe?
Voor jeugdigen en hun ouders die hulp nodig hebben, zorgen we dat zij die hulp snel
krijgen en dat die hulp passend is; dus niet te zwaar en niet te licht. Dit organiseren
we zorgvuldig samen met jeugdhulpaanbieders. Dit heeft onze focus. Zo komen we
tot samenwerking en leren we van elkaar. Veel van de ondersteuning regelen
we lokaal. De zwaardere vormen van ondersteuning organiseren we samen
met de andere gemeenten in Flevoland.
Dit beleidsplan moet er toe leiden dat kinderen in Noordoostpolder
veilig en gezond kunnen opgroeien, ouders de regie in handen
kunnen houden en zorgprofessionals datgene doen wat
nodig is.
Ik wens u veel leesplezier!
Anjo Simonse
Wethouder Jeugd gemeente Noordoostpolder
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1. INLEIDING
1.1.

Vernieuwingen Sociaal domein rond jeugdhulp in nieuw deelplan Jeugd

In maart en april 2019 heeft de rekenkamercommissie haar rapport ‘Uitvoering van de jeugdzorg in Noordoostpolder’ gepresenteerd. Het college heeft toegezegd om versneld met een geactualiseerd deelplan Jeugd
te komen, omdat herijking van het jeugdbeleid wenselijk is. De laatste jaren zijn al veel onderdelen in het
jeugddomein vernieuwd en deze zijn nu opgenomen in dit beleidsplan. Zo wordt er actief uitvoering gegeven
aan het ‘anders denken, anders doen’ door middel van de transformatieopgaven opvoeden,
systeemaanpak, scherper indiceren en de meest intensieve casuïstiek. Inmiddels is de lokale toegang
omgeturnd naar Sociaal team NOP, zijn er wijzigingen qua inkoop en contractering en ligt er een nieuwe
regionale visie voor de samenwerking Sociaal domein in de Regio Flevoland. Al deze aanpassingen zijn
opgenomen in dit deelplan. Een nieuw element betreft de beheersmaatregelen om de jeugdhulp kwalitatief
goed en financieel duurzaam te houden in de toekomst.

1.2.

Coalitieakkoord 2018 - 2022: Noordoostpolder daagt uit!

“In deze bestuursperiode wordt er gewerkt aan de daadwerkelijke kanteling in het Sociaal domein. De
focus ligt daarbij op preventie. De bedoeling is dat de groei van duurdere zorg afneemt en daarom wil de
coalitie investeren in het voorkomen van de vraag. Er is lokaal een eenmalig transformatiefonds beschikbaar gesteld om deze overgang naar preventie mogelijk te maken. Het uitgangspunt is dat onze jeugd
zo lang mogelijk in de eigen omgeving opgroeit. Liever preventie en gezinsondersteuning dan opname.
Maar als behandeling of opname nodig is, moet deze snel beschikbaar zijn. Het Sociaal team NOP vervult een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van problemen.
Het uitgangspunt van het ‘budgetneutraal Sociaal domein’ blijft staan. We zien het als opgave om het
tekort verantwoord te bezuinigen zolang het Rijk de middelen niet compenseert. In 2020 wordt de budgetneutraliteit geëvalueerd en wordt er een besluit genomen over een sluitende begroting voor het
Sociaal domein in 2021”.

1.3.

Geldigheidsduur deelplan Jeugd

Wij hebben op basis van de Jeugdwet (artikel 2.2. lid 1) de opdracht om het gemeentelijk beleid inzake
preventie, jeugdhulp en uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering periodiek vast
te leggen in een beleidsplan. In de Jeugdwet is hier geen specifieke termijn aan verbonden. Plannen
moeten namelijk eens per 4 jaar, of juist vaker of minder vaak aangepast worden. Bij de te behalen doelen van
de beheersmaatregelen is het jaar 2024 als ijkpunt genomen. Echter, het deelplan Jeugd blijft geldig totdat
deze wordt vervangen.

1.4.

Leeswijzer

Het deelplan Jeugd valt onder het Beleidsplan Sociaal domein dat in 2021 geactualiseerd
wordt. Het plan beschrijft de landelijke, regionale en lokale kaders waar vanuit gewerkt
wordt (hoofdstuk 2), de gemeentelijke situatie op het terrein van jeugd (hoofdstuk 3),
de visie en uitgangspunten (hoofdstuk 4) en de te nemen beheersmaatregelen om de
transformatie te versnellen (hoofdstuk 5). De hoofdstukken 6 (kwaliteit), 7 (communicatie),
8 (financiën) en 9 (monitoring) bevatten de randvoorwaarden om de transformatie aan te
jagen, te bekostigen en te beheersen.
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2. LANDELIJK, REGIONAAL EN LOKAAL KADER
2.1. Landelijk kader
De Jeugdwet omvat een breed domein. Per 2015 vallen alle vormen van jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het gaat om basisvoorzieningen, preventie, basiszorg en de intensievere hulp. Op
grond van de Jeugdwet moet de gemeente voldoen aan de onderstaande uitgangspunten:
a. Preventie en vroege signalering van opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen.
b. Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te
		 versterken in gezinnen, wijken, buurten, scholen en voorzieningen als kinderopvang.
c. Het bevorderen van de opvoedvaardigheden van de ouders en de sociale omgeving, zodat de ouders
		 zoveel mogelijk in staat worden gesteld om zelf de verantwoordelijkheid voor de opvoeding te dragen.
d. Het inschakelen, herstellen en versterken van het eigen probleemoplossend vermogen van de
		 jeugdige, zijn ouders en zijn sociale omgeving.
e. Het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij opgroeit.
f. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan en één regisseur.
De gemeente heeft de financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze hulp gekregen en heeft
daarbij de jeugdhulpplicht. Daar waar preventie geen uitkomst biedt, jeugdigen en ouders het niet op eigen
kracht redden en zij naar het oordeel van het college ondersteuning, hulp en zorg nodig hebben bij opgroei-,
opvoedings- en psychische problemen en stoornissen, is het college verplicht een ‘voorziening’ op het gebied
van jeugdhulp te treffen. Dit betekent dat we als gemeente:
- de jeugdige en zijn gezin adviseren welke hulp het beste past;
- samen met de jeugdige en zijn gezin de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
- zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.
Op deze manier krijgen kinderen en gezinnen de hulp die passend is en die zij nodig hebben. De hulp kan zowel een algemene, vrij toegankelijke voorziening zijn als een maatwerkvoorziening. Een maatwerkvoorziening
heeft veelal betrekking op de gespecialiseerde zorg. De gemeente moet daarbij een keuze maken welke hulp
vrij toegankelijk is en welke niet. Voor de maatwerkvoorzieningen moet eerst beoordeeld worden of de jeugdige en/of zijn ouders deze ondersteuning daadwerkelijk nodig hebben.
Deze niet vrij toegankelijke voorzieningen veronderstellen dat daaraan een
verleningsbeslissing ten grondslag ligt op basis van een beoordeling van de
persoonlijke situatie en behoeften van de aanvrager. De gemeente geeft
een beschikking af met de mogelijkheid van bezwaar en beroep.
De overheid en dus ook de gemeente heeft een belangrijke taak om
kinderen veiligheid te bieden, wanneer ouders dat niet of niet toereikend
doen. De verplichte wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
biedt houvast om dat op een goede manier te organiseren.

2.1.1. Wijzigingen in het landelijk kader
In mei 2018 heeft de 1e landelijke evaluatie van de Jeugdwet plaatsgevonden. Ook deze ‘Eerste evaluatie Jeugdwet’ laat zien dat de beoogde
transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er
is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie
levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten,
zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen.
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Er zijn geen aanbevelingen gedaan om de Jeugdwet te veranderen. Desondanks is er de laatste jaren een
aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals de afschaffing van de ouderbijdrage, de aanpassing gegevensverwerking en de toevoeging dat het college uitvoering moet geven aan het Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap. Per 1 januari 2019 is de jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties van het COA
overgegaan naar de gemeente en is de tijdelijke regeling die sinds 2015 (invoering Jeugdwet) is getroffen
vervallen. In 2018 is een bestuurlijke maatregel ingevoerd om verlengde pleegzorg1 tot 21 jaar mogelijk te
maken en staat voor 2021 de aanpassing van het woonplaatsbeginsel op de agenda.
		
		
-

afschaffing van de ouderbijdrage;
aanpassing gegevensverwerking;
de toevoeging dat het college uitvoering moet geven aan het Verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap;
per 1 januari 2019 is de jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties van het COA overgegaan naar de
gemeente en is de tijdelijke regeling die sinds 2015 (invoering Jeugdwet) is getroffen vervallen;
in 2018 is een bestuurlijke maatregel ingevoerd om verlengde pleegzorg tot 21 jaar mogelijk te maken;
voor 2021 staat de aanpassing van het woonplaatsbeginsel op de agenda.

Jeugdhulp aan kinderen die woonachtig zijn op het asielzoekerscentrum
In overleg tussen de Rijksoverheid (Justitie en Veiligheid), COA en VNG is begin 2018 besloten dat de organisatie
en de inkoop van de jeugdhulp voor asielzoekers per 1 januari 2019 onder verantwoordelijkheid valt van de
gemeente waar het asielzoekerscentrum gevestigd is. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt, waarin de
volgende uitgangspunten centraal staan:
		
		
		
		
		
		
		
		

1

Jeugdigen op het AZC kunnen gebruik maken van hetzelfde zorgaanbod (zowel preventief als
specialistisch) als alle andere jeugdigen binnen onze gemeente.
Wij hebben oog voor het culturele aspect van de dienstverlening op het AZC en overleggen met
zorgaanbieders om deze hulp op adequate wijze te kunnen verlenen.
De toegang voor jeugdhulp verloopt via het Sociaal team NOP. Zij sluiten aan bij de bestaande
zorginfrastructuur op het AZC in Luttelgeest.
We zetten in op preventie om mogelijk zwaardere vormen van zorg
te voorkomen en bekijken op welke wijze het preventieve
zorgaanbod op het AZC wordt versterkt. Wij willen graag behouden
wat goed gaat in de samenwerking met de zorgpartners op het
asielzoekerscentrum en het reguliere aanbod van de preventie en
specialistische jeugdhulp ook voor de jeugdigen op het AZC inzetten.

Is opgenomen in de Verordening en beleidsregels Jeugdhulp.
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Aanpassing woonplaatsbeginsel
Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor
het inzetten en financieren van jeugdhulp of het uitvoeren van een jeugdreclasseringsof jeugdbeschermingsmaatregel. De huidige definitie houdt in dat die gemeente
verantwoordelijk is waar de feitelijke woonplaats van de ouder met gezag ligt.
Deze definitie levert in de praktijk onduidelijkheden op. Voor de nieuwe definitie
van het woonplaatsbeginsel moet de wet worden gewijzigd, het financieel
verdeelmodel worden aangepast en een zorgvuldige implementatie worden
georganiseerd. In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van
de verantwoordelijke gemeente het gezag niet meer te worden uitgezocht en
wordt voor de woonplaats aangesloten bij de Basisregistratie Personen (BRP).
In de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel zijn twee uitgangspunten:
1. Voor ambulante jeugdhulp is verantwoordelijk: de gemeente waar de jeugdige
		 zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze
		 definitie is duidelijker en eenvoudiger.
2. Bij jeugdhulp met verblijf is verantwoordelijk: de gemeente waar de jeugdige
		 onmiddellijk voorafgaand aan zijn (eerste) verblijf zijn woonadres in de zin van
		 de Wet Basisregistratie Personen had. De gemeente waar de jeudige
		 vandaan komt, blijft dus (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdige.

VN-verdrag handicap: toegankelijkheid
Eén van de verplichtingen voor de overheid uit het VN-Verdrag is het werken aan bewustwording. Veelal is
het geen onwil of bewuste uitsluiting die ten grondslag ligt aan ontoegankelijkheid, maar het simpele feit dat
er niet aan de doelgroep is gedacht. Het gaat over fysieke toegankelijkheid maar ook over toegankelijkheid
van vervoer, informatie, communicatie en dienstverlening. Voor dit beleidsplan zijn met name de laatste drie
onderdelen van belang. Deze onderdelen worden opgenomen in de nieuwe inkoopvoorwaarden en subsidievoorwaarden. Toegankelijkheid is onderwerp van gesprek met aanbieders en maatschappelijke partners.

2.2.

Regionaal kader – regio Flevoland

Voor de uitvoering van de jeugdhulp wordt samengewerkt in de regio Flevoland. Hiervoor is een Centrumregeling
en Dienstverleningshandvest opgesteld. Daarnaast werken Flevolandse gemeenten intensief samen bij het aanjagen
van de transformatie. Dit doen we samen met aanbieders in het programma Zorglandschap.

2.2.1. Centrumregeling Almere en dienstverleningshandvest
Sinds 2017 zien de gemeenten meerwaarde en is het leidend principe:
“Samenwerken in Flevoland met als doel meerwaarde te creëren voor onze inwoners en partners
in relatie tot de opgaven waar we allemaal voor staan”.
Zo voert Almere een aantal taken op gebied van jeugdhulp uit. Hiertoe is een centrumregeling overeengekomen
met daaronder een dienstverleningshandvest.
Wij hebben als gemeente een afwegingskader opgesteld. Daarmee kunnen we goed afwegen op welk onderdeel
we regionaal willen samenwerken. Immers, in aanloop naar de transities is er in gezamenlijkheid gestart, maar zijn
er inmiddels ook andere keuzes gemaakt die leiden tot verandering van de huidige regionale samenwerking
(bijv. de lokale inkoop van de Jeugd GGZ).
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Daarnaast vragen ontwikkelingen op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang e.d.
(zorglandschap Wmo) om keuzes waarbij een positiebepaling van de gemeente Noordoostpolder binnen de
regionale samenwerking gewenst is. Decentralisaties in het Sociaal domein zijn niet voor niets decentralisaties.
De basis is dan ook ‘lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig’. Dat betekent dat de focus ligt op uitvoering
binnen de gemeentegrenzen. Bij de afweging ‘waar nodig’ gaan we uit van de zes M’s.
De 6 M’s: wanneer opschalen naar regionaal
> Moet (regionale samenwerking is bij wet verplicht).
> Moeilijk (het onderwerp is zodanig complex dat regionale samenwerking leidt tot betere dienstverlening
		
voor onze inwoners).
> Massa (bij een laag volume van zorg ontstaat er door regionale samenwerking meer massa waardoor er
		
een betere onderhandelingspositie ontstaat naar aanbieders; de regionale massa kan ook te groot zijn
		
waardoor lokale belangen voor onze inwoners onnodig ondersneeuwen).
> Meerwaarde (de kwaliteit van zorg vraagt een regionale aanpak, bijvoorbeeld dezelfde aanpak crises).
> Modulair (op onderdelen van een thema wordt samenwerking gezocht, bijvoorbeeld beschermd wonen
		
met verdeling naar regionale en lokale opdracht).
> Maatschappelijke verantwoordelijkheid (prevaleert het regionale belang boven het lokale
		
(ook wanneer er geen lokaal belang is) en in hoeverre wil de gemeente daar dan verantwoordelijkheid voor
		 dragen).
Om te bepalen of een thema lokaal al dan niet regionaal moet worden opgepakt, moet er ook inzicht zijn in de
doelgroep, benodigde expertise en alternatieven. De zes M’s zijn een middel om te beoordelen of en in welke mate
regionale samenwerking wenselijk is. Veelal gaat het dus om samenwerking wanneer er sprake is van een beschikbaarheidsfunctie, hoog complexe zorg en/of een laag volume zorg.
In de regio Flevoland organiseren we samen:
- het zorglandschap jeugd;
- de inkoop van 24 uurs zorg c.q. jeugdhulp met verblijf;
- het zorglandschap Wmo;
- de ontwikkeling van beschermd wonen naar een beschermd thuis;
- de hulp aan personen met verward gedrag;
- de bed-bad-brood-voorziening;
- het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling;
- de integrale crisisaanpak 0 – 100 jaar;
- het toezicht op de Wmo;
- de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

2.2.2. Zorglandschap Jeugd regionaal
Een aantal jaren terug constateerden de regiogemeenten en aanbieders dat het zorglandschap op slot zit. Het
hulpaanbod past onvoldoende bij de vraag in de individuele gemeenten en de regio. De in- en
uitstroom in de 24 uurs zorg stagneert. Het ontbreekt aan een goed en intensief aanbod jeugdhulp dichtbij kinderen en gezinnen in de eigen omgeving. En de situatie van het hele gezin
(inclusief thema’s als huisvesting, werk, schulden, beperkingen, verslavingen en
huiselijk geweld) kan beter bij de oplossing van problemen worden betrokken.
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Er zijn lokaal meer ruimte, expertise en middelen nodig om de juiste ondersteuning te bieden aan jeugdigen en
gezinnen. Om dit samen voor elkaar te krijgen, is het ‘Programma Zorglandschap Jeugd Flevoland’ opgezet. De
Flevolandse gemeenten werken nauw samen met het lokale veld, verwijzers en aanbieders aan de transformatie
van de specialistische jeugdhulp in de regio. De ambitie is te komen tot een duurzaam en samenhangend zorglandschap, waarin de jeugdhulp optimaal is afgestemd op de vraag van jeugdigen en gezinnen. Als onderdeel van het
programma zijn de volgende gezamenlijke ambities opgesteld tot aan 2021:
1. eind 2021 is de capaciteit (aantal bedden) van de groepen behandeld wonen (basis en specialistisch)
		
met circa 50% is afgenomen;
2. de klinische jeugd GGZ in de regio Flevoland handhaven op het niveau van begin 2017;
3. er in Almere komt een voorziening voor gesloten jeugdzorg voor Flevolandse jeugd;
4. er komt een (meer) evenwichtige verdeling komt in Flevoland tussen hulpvraag en –locatie bij jeugdhulp
		
met verblijf.
Deze ontwikkelopgaven zijn vertaald in de regionale inkoop van jeugdhulp met verblijf en in de inkoop van de
regionaal ingekochte GGZ. De regiogemeenten gaan zorgen voor voldoende woonvoorzieningen en voldoende (intensief) ambulant aanbod, behandeling en begeleiding, zodat aan de voorkant passende alternatieven voor
jeugdhulp met verblijf zijn.

‘Zo thuis mogelijk’ opgroeien en investeren in vakmanschap
We willen dat zo veel mogelijk Flevolandse jeugdigen ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien. Eén van de
doelstellingen is dan ook dat eind 2021 de capaciteit van groepen in het behandeld wonen met 50% is afgenomen.
Dit vraagt om passende alternatieve vormen van jeugdhulp dichtbij kinderen en gezinnen in de eigen omgeving.
Verandering in de uitvoeringspraktijk vindt plaats via een actiegerichte aanpak van leren door te doen
(= actieleren). Dit leidt tot gezamenlijk leren en investeren in vakmanschap en helpt om de gewenste transformatie
te versnellen.

2.3.

Lokaal kader gemeente Noordoostpolder

Dit deelplan Jeugd is een uitwerking van Beleidsplan Sociaal domein waarin de visie van Krachtig Noordoostpolder
staat. In de onderstaande paragraaf staan de visie en uitgangspunten van het Beleidsplan Sociaal domein
Krachtig Noordoostpolder kort beschreven.

Visie en uitgangspunten Krachtig Noordoostpolder
De ambitie van de gemeente Noordoostpolder is dat inwoners maximaal
meedoen naar eigen vermogen. Het initiatief hiervoor ligt bij inwoners zelf.
Het overgrote deel van onze inwoners neemt dat initiatief en doet
zelfstandig of met hulp van anderen mee. Sommige inwoners redden het
echter niet alleen. Voor hen willen wij er zijn met passende vormen van
ondersteuning afgestemd op de specifieke behoefte en dat wat mensen
wél kunnen.
Om dit te realiseren staan vier doelen centraal:
1. Stimuleren meedoen aan de samenleving én de arbeidsmarkt.
2. Organiseren van een (preventieve) sociale infrastructuur/
		 voorzieningenstelsel.
3. Ondersteunen van inwoners die het niet of niet geheel zelf redden.
4. Versterken van de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.

Krachtig Noordoostpolder voor de jeugd

Deze doelstellingen en uitgangspunten uitgewerkt in programma 6 van de programmabegroting, integraal en
meer vanuit het perspectief van de inwoner te benaderen, in drie ambities/programmalijnen:
Meedoen: In Noordoostpolder doet iedereen naar vermogen mee door te werken, naar school te
		
gaan of anderszins actief te participeren. Voor inwoners die dat (tijdelijk) niet kunnen is een vangnet
		 beschikbaar.
Voorkomen: In Noordoostpolder is een preventieve infrastructuur van vrijwilligers, mantelzorgers en
		
voorzieningen aanwezig die het beroep op geïndiceerde voorzieningen vermindert en/of waar naar
		
terugverwezen kan worden.
Ondersteunen: In Noordoostpolder zijn voor inwoners die dit nodig hebben passende vormen van
		
ondersteuning en voorzieningen beschikbaar afgestemd op de specifieke behoefte en gebruik		
makend van dat wat mensen wél kunnen.

2.3.1. Samenhang met andere beleidsterreinen
De gemeente Noordoostpolder kiest ervoor om de taken in het Sociaal domein integraal op te pakken. Dit is
opgenomen in het programma “Krachtig Noordoostpolder”. Dat betekent concreet dat er een gemeentelijke
zorginfrastructuur tot stand is gebracht, zodat problematiek integraal en vanuit eensluidende uitgangspunten
wordt benaderd door diverse disciplines. Dit komt o.a. tot uiting door middel van de drie pijlers meedoen,
voorkomen en ondersteunen en het Sociaal team NOP dat inwoners helpt van 0 tot 100 jaar. Voor jeugd is deze
keuze belangrijk omdat veel problematiek van jeugdigen samenhangt met of voortvloeit uit problematiek
binnen het gezin op andere terreinen zoals armoede en schulden, relatieproblematiek van ouders, werkloosheid
van ouders, psychische of somatische problematiek van ouders enz. Om een samenhangend geheel van
hulpverlening, zowel formeel als informeel, te realiseren is het noodzakelijk om hierin een verband te zien en
bruggen te slaan. Daarom maakt de gemeente afspraken met andere partijen. Het gaat daarbij om de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, de voorschoolse voorzieningen en onderwijs, andere gemeentelijke
voorzieningen zoals WMO en werk & inkomen, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, Raad voor de
Kinderbescherming en domein justitie.
Voor de komende periode staat met name de samenwerking tussen de domeinen Openbare orde & Veiligheid
en het Sociaal domein op de agenda. Het is van belang dat deze onderlinge samenwerking wordt
versterkt en er op een goede manier met bijpassende rollen en verantwoordelijkheden afspraken
worden gemaakt om hier uitvoering aan te geven.
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3. SITUATIE JEUGDHULP IN ONZE GEMEENTE
In dit hoofdstuk kijken we naar de samenstelling van de jeugd in relatie tot het gebruik
van jeugdhulp. In de eerste paragraaf staan feiten en cijfers met betrekking tot alle
jeugd in Noordoostpolder. We zoomen in op onderwijs, gezondheid en demografische en sociaal economische ontwikkelingen. In de tweede paragraaf gaat
het uitsluitend om het jeugdhulpgebruik.

3.1. Hoe staat met het de jeugd in de gemeente
		 Noordoostpolder?
De gemeente Noordoostpolder telt op 1-1-2019 bijna 46.865 inwoners, 24% van onze
inwoners valt binnen de “doelgroep jeugdigen tot 18 jaar” (11.336). Ingedeeld naar de
leeftijdsgroepen, voorschools 0-4 jaar, basisschool 5-12 jaar en voortgezetonderwijs
13 – 18 jaar ontstaat het volgende beeld:
Leeftijdsopbouw jeugdigen tot 18 jaar
2.781

Voorschools
Basisonderwijs

3.933

Voortgezetonderwijs

4.622

De verwachte ontwikkeling richting 2030 is dat het aantal jeugdigen geleidelijk daalt met 10% naar 10.200. Deze
daling vindt naar verwachting in alle kernen plaats, met uitzondering van Marknesse. Hier verwachten we in eerste
instantie nog een lichte toename.
Naast autonome ontwikkeling van het aantal jeugdigen zijn er ook factoren die een rol spelen bij de kans op jeugdhulp. Deze zijn mede bepalend voor de verwachte ontwikkeling van de vraag naar en kosten van jeugdhulp. Vanuit
onderzoek is gebleken dat met name factoren als eenoudergezinnen, armoede en psychische gesteldheid van
ouders hierbij bepalend zijn.

Eenoudergezinnen
Onderzoek wijst uit dat jeugdigen die opgroeien in een eenouder gezin een verhoogde kans hebben een beroep
te doen op jeugdhulp. Het aantal jeugdigen in een eenoudergezin ligt met 13% in Noordoospolder lager dan het
landelijk gemiddelde, maar is in lijn met de landelijke trend toegenomen. De verwachting is dat deze ontwikkeling
verder doorzet. Dit leidt mogelijk tot een toename van het beroep op jeugdhulp.

Armoederisico en bijstand
Armoede is een risicofactor op de vraag naar jeugdhulp. In 2017 waren er volgens het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) 340 huishoudens met jeugdigen met een laag inkomen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht
de komende jaren nauwelijks ontwikkelingen in koopkracht, terwijl de huishoudens met risico op laag inkomen
toenemen. De verwachting is dat dit stijgt.

Krachtig Noordoostpolder voor de jeugd
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Gebruik jeugdhulp door Noordoostpolder Jeugd

Het aandeel jeugdigen in Noordoostpolder dat jeugdhulp ontvangt, ligt lager dan het landelijk gemiddelde.
De ontwikkeling over de periode 2015 – 2018 vertoont een gelijkwaardige trend en dat is dat het beroep op
jeugdhulp is toegenomen. Wel is de toename in Noordoostpolder sterker geweest dan landelijk. Met name in
2015 en de eerste helft van 2016 zat Noordoostpolder lager.

Noordoostpolder
Landelijk
Flevoland

% van jongeren tot 18 jaar met

Aandeel jeugdigen met jeugdhulp
10
9
8
7
6
2015 - H2 2015 - H2 2016 - H1 2016 - H2 2017 - H1 2017 - H2 2018 - H1

De verdeling van het gebruik binnen Noordoostpolder zag er in 2018 als volgt uit. Het wordt hierbij zichtbaar
dat er sprake is van stapeling van soorten zorg.
Unieke jeugdigen (naar type zorg)
Unieke cliënten
24-uurs zorg
Jeugdbescherming
Cure (Jeugd GGZ)
Care (Ondersteuning)

1.500
1.200
900
600
300
0

2018 - Q1

2018 - Q2

2018 - Q3

2018 - Q4

Vooruitkijkend neemt enerzijds het totaal aantal jeugdigen af, tegenover een lichte stijging van de
verzwarende factoren en een verschuiving over de leeftijdsgroepen. Op basis van de huidige situatie
en de geschetste verwachtingen, wordt een stabilisatie van de zorgvraag verwacht.
Echter, wanneer we kijken naar de werkelijke ontwikkeling van de zorgvraag de afgelopen jaren dan zien we
dat de groeiende zorgvraag niet te verklaren valt middels de ontwikkeling van de genoemde parameters.
Er is dus sprake van additionele invloeden. Hierbij zouden de toenemende verwachtingen
en maatschappelijke druk ten aanzien van jeugdigen en hun opvoeders een rol kunnen
spelen. Het stabiliseren van de zorgvraag is daarmee al een ambitieuze opgave.
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4. WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Met veel jeugdigen en gezinnen gaat het goed. Dat willen we zo houden. Er zijn ook jeugdigen die problemen
hebben of problemen geven. Daar moeten we met betrokkenen (ouders, buurt, onderwijs, professionals en
overheid) aandacht aan geven. Hierbij is geen sprake van vrijblijvendheid. Iedereen moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Ons doel is het opvoeden en opgroeien in onze gemeente te versterken en waar nodig zorg en
ondersteuning bieden van goede kwaliteit. Belangrijk daarbij is dat dit zo thuis mogelijk gebeurt.

4.1.

Visie en uitgangspunten Krachtig Noordoostpolder voor de Jeugd

De gemeente Noordoostpolder wil dat alle jeugdigen zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. We doen
hierbij een beroep op de verantwoordelijkheid van de jeugdigen zelf, hun ouders en hun omgeving. Als zij daarbij
hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op ondersteuning door de gemeente. Deze hulp wordt zo
vroeg mogelijk aangeboden om het beroep op dure, gespecialiseerde hulp te verminderen. Daarbij staat het
versterken van de eigen kracht van de jeugdigen en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het
gezin en de sociale omgeving voorop.

Uitgangspunten Krachtig Noordoostpolder voor de jeugd
Het kind is het vertrekpunt, het kind in zijn context
Kinderen groeien op in hun directe leefomgeving, in hun persoonlijk netwerk. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Zij worden bij hun taak geholpen door het sociaal netwerk. Iedereen die
betrokken is bij een kind en de ouders heeft een verantwoordelijkheid om vanuit zijn rol een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van het kind en waar nodig ondersteuning te bieden.

Gezinnen richten hun eigen leven in en worden waar nodig ondersteund vanuit betrokkenheid
Ondersteuning en hulp zijn gericht op het versterken van eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van ouders,
netwerk, vrijwilligers en professionals in de directe omgeving. De professional verbindt zich met de leefwereld
van ouders en hun sociale omgeving om zo hun kracht optimaal te kunnen benutten.

Verbinding maken als professional: de relatie tussen ondersteuner en gezin is leidend
Ondersteuner en gezin bouwen aan een vertrouwensband. De ondersteuner biedt wat nodig is: vraaggericht,
passend in de context, tijdig, op maat en zo nodig eisen stellend.

Open oriëntatie
Respectvol ondersteunen, je laten leiden door de vraag is het uitgangspunt. Het vraagt
om een verbinding die vanuit gelijkwaardigheid plaats vindt.

Veiligheid staat voorop
Er zijn ook ouders, die niet volledig in staat zijn, hun kind die opvoeding te bieden, die
het nodig heeft. Andere betekenisvolle volwassenen zijn dan belangrijk om de ouder en
het kind te ondersteunen. Bij tegenstrijdige belangen tussen ouders en kinderen, staat
het belang van het kind voorop. Er moet voor het kind sprake zijn van een veilige omgeving, eten en drinken en een dak boven het hoofd.

Kwalitatief goed en

duurzaam jeugdhulpstelsel

Ondanks het feit dat de gemeente een jeugdhulpplicht heeft, doet zij er alles aan om
het de jeugdhulp kwalitatief en financieel duurzaam te houden voor de toekomst. Dat
betekent dat er kritisch gekeken wordt naar de kwantiteit en kwaliteit van het jeugdhulpaanbod en er actief contractmanagement gevoerd wordt.
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Transformatie: anders denken, anders doen

Jeugdhulp is een relatief nieuwe taak van de gemeente. Hoewel de transitie in 2015 is voltooid, is de transformatie van jeugdhulp nog maar pas begonnen. Een grote transformatie als deze vraagt om een andere
manier van kijken naar jeugdhulp, zowel bij ouders en jeugdigen als bij professionals en andere betrokkenen.
Dit geeft ons de kans om deze andere manier van werken in te zetten. In het kader van ‘anders denken,
anders doen’ zijn maatregelen benoemd om de manier van werken beter aan te laten sluiten bij de vraag van
inwoners. Dit leidt tot meer passende maatregelen jeugdhulp en tot een kostenbesparing. Voor jeugd gaat
het om de volgende transformatieopgaven.
- Ouderschap & opvoeden;
- Gezinsaanpak.
- Preventie.
- Scherper indiceren in combinatie met duurzaam ondernemen.
- Onderzoek naar meest intensieve casuïstiek.

4.3.

Wat is onze rol?

Als gemeente Noordoostpolder zijn wij verantwoordelijk voor de regie in het Sociaal domein. Vanuit deze
regierol hebben we verschillende taken en verantwoordelijkheden op strategisch, tactisch en operationeel
niveau. Het regisseren vraagt om doelgerichtheid, bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven
sturen op het proces: toezicht op de voortgang, alertheid, enthousiasmeren en kritisch kijken naar de eigen
prestaties en naar die van anderen. Daarnaast blijven we sturen op het proces: zowel in eigen gemeente als in
de regio. Met overleg, communicatie, monitoring en evaluatie is dat haalbaar.
We gaan hierbij uit van het concept ‘Passend organiseren’. Binnen het Sociaal domein gaat het vaak om
individueel maatwerk; daarom vormt een mens- en contextgedreven manier van werken en organiseren het
uitgangspunt. Deze manier van werken en organiseren wordt ook wel de ultieme vorm van dienstverlening
genoemd: ‘centraal staat dat er met de cliënt in zijn of haar omgeving een ontwikkelproces op gang komt dat
het hem of haar in staat stelt zo snel, volwaardig en zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving’.
Het is een belangrijke uitdaging om dit mens- en contextgedreven werken concreet handen en voeten te
geven. Het toepassen van de methodiek ‘De Nieuwe Route’ van Anke Siegers in het Sociaal team NOP is
daar een voorbeeld van.
Een andere gemeentelijke rol is faciliteren. Faciliteren richt zich op de regelgeving en
bekostiging, maar ook op informatie en inzet van middelen als (tijdelijke) financiële
ondersteuning en (tijdelijke) inzet van menskracht.
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5. WAT GAAN WE DOEN?
In de periode 2020 – 2024 werken we aan de onderstaande beheersmaatregelen om de transformatie in de
jeugdhulp te versnellen. Bij elke beheersmaatregel wordt weergegeven welke richting we voorstellen en
hoe we dat aanpakken. Sommige onderdelen zijn al opgepakt in de uitvoering, andere onderdelen worden
uitgewerkt na vaststelling van dit beleidsplan. Tot slot gaan we per maatregel in op de ambitie per maatregel
en welke indicatoren daaraan ten grondslag liggen.
De komende periode zetten we in op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het optimaliseren van de lokale ondersteuningsstructuur (5.1).
Een betere samenwerking in de keten (5.2).
Het normaliseren en demedicaliseren van problemen (5.3).
Extra preventie (5.4).
Het verbinden van onderwijs en zorg (5.5).
Het ontwikkelen van alternatieve vormen van jeugdhulp met verblijf (5.6).
Het optimaliseren van sturingsinformatie, inkoop en contractmanagement (5.7).

De beheersmaatregelen staan niet op zichzelf en worden dan ook in samenhang met andere domeinen
opgepakt.

5.1. Optimaliseren van de lokale ondersteuningsstructuur
Inwoners van 0 tot 100 jaar die het even alleen niet redden, kunnen bij het sociaal team terecht met een
hulpvraag. Het sociaal team is gericht op preventie en zorgt voor eenvoudige toeleiding tot specialistische
zorg waar dat nodig is. Het sociaal team werkt sinds september 2018 volgens de Nieuwe Route2: samen met
alle betrokkenen besluiten wat er nodig is om de situatie te verbeteren.

Sociaal team NOP
2

De Nieuwe Route is geschreven door Anke Siegers en gaat over samensturing met alle betrokkenen.
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Naast het sociaal team bestaat de lokale toegang uit:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Dienstverlening specialisten:
In 2018 is de specialistentafel omgevormd naar dienstverlening specialisten aan het Sociaal team.
Bij complexe casuïstiek kan het Sociaal team een beroep doen op specialisten, zoals de jeugdarts,
een gedragsdeskundige, een gezinspsycholoog, medewerker SAVE, leerplicht, medewerkers met
expertise over GGZ, LVG, huiselijk geweld/kindermishandeling en/of OGGZ. Alle specialisten waar het
Sociaal team mee samenwerkt, sluiten aan bij de werkwijze: ze kennen en werken vanuit De Nieuwe
Route. De medewerker van het Sociaal team kan terecht voor consultatie en advies bij een specialist.
Waar nodig wordt een specialist gevraagd aan te schuiven bij het gesprek met de inwoner en zijn
netwerk. Het advies van de specialist is dan ook begrijpelijk voor de inwoner en zijn netwerk. De
specialisten geven waar nodig, waar veiligheid in het gedrang komt, de voorwaarden of ondergrens
aan bij het familiegroepsplan.
Procesregie:
Procesregie wordt ingezet als de hulp/zorg stagneert, wanneer het gezin c.q. de inwoner niet of
onvoldoende meewerkt of instellingen niet of onvoldoende meewerken. Procesregie wordt ook
ingezet als er wel overeenstemming is over inhoud en urgentie van de hulpverlening, maar de
capaciteit voor de uitvoering ontbreekt. De procesregisseur kan ook ingezet worden voor consultatie
en advies.
Doorontwikkeling VIA:
Op dit moment kunnen inwoners met praktische vragen over welzijn, inkomen, zorg en ondersteuning
terecht bij 4 VIA punten. Voor inwoners is het niet duidelijk waarvoor ze bij VIA terecht kunnen en de
huidige werkwijze sluit onvoldoende aan bij de nieuwe werkwijze van het Sociaal team. Daarom is na
evaluatie besloten om te komen tot één loket als onderdeel van de toegang voor het Sociaal domein.
Een laagdrempelige toegang waar inwoners terecht kunnen wanneer zij er zelf niet uitkomen. Dit
loket draagt bij aan de opgave in het Sociaal domein: gericht op preventie en een voor inwoners
begrijpelijke toegang tot maatwerkvoorzieningen. Er wordt nu gewerkt aan een implementatieplan.
Besluitvorming vindt plaats in het najaar van 2019. De verwachting is dat de implementatiefase
1 januari 2020 start.
Doorontwikkeling interventieteam:
Het interventieteam is onderdeel van het steunpunt ZONL, een belangrijke speler in ondersteuningsstructuur van Noordoostpolder als het gaat over huiselijk geweld en het hulpaanbod en zorgaanbod
m.b.t. jeugd en gezin. Het interventieteam wordt doorontwikkeld (2019/2020) om de situaties
rondom huiselijk geweld en kindermishandeling integraal en volgens de Nieuwe Route te kunnen
oppakken. Bij de doorontwikkeling is het belangrijk dat het interventiethema een schakel is in de
ondersteuningsstructuur Noordoostpolder en de aansluiting met Veilig Thuis is gewaarborgd.
Doorontwikkeling ondersteuningsteams/zorgadviesteams:
Het onderwijs is verantwoordelijk en heeft de regie over de ondersteuningsteams op het
basisonderwijs en over de zorgadviesteams op het voortgezet onderwijs. Een ondersteuningsteam
of zorgadviesteam is een onmisbare schakel in het ondersteuningslandschap. De
teams voeren multidisciplinair overleg over leerlingen met een (niet onderwijs
gerelateerde) ondersteuningsbehoefte, waarvoor een hulpverleningsplan wordt
opgesteld. Hoewel de regie bij het onderwijs ligt, betaalt de gemeente een aantal
van de deelnemers van het ondersteuningsteam/ zorgadviesteam, zoals de jeugdverpleegkundige, jeugdarts, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, de
leerplichtambtenaar en de maatschappelijk werker. Samen met het onderwijs
wordt in 2019/2020 de verbinding met het Sociaal team verder uitgewerkt.
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Het optimaliseren van de lokale toegang is gericht op preventie en zorgt voor eenvoudige
toeleiding tot specialistische hulp waar dat nodig is. De professionals zijn geschoold in de
Nieuwe Route. De Nieuwe Route zorgt voor hernieuwd eigenaarschap over de situatie en de
oplossingen bij alle betrokkenen samen. Het is een kanteling in denken, organiseren en
doen dat leidt tot een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt en organisatie,
inwoners en overheid, leefwereld en systeemwereld. Door deze andere manier van
werken verwachten we de instroom van jeugdigen in dure jeugdhulp te beperken.

5.2. Een betere samenwerking in de keten
Om gezinnen de beste hulp te bieden, is goede samenwerking tussen
verschillende betrokken partijen essentieel. Het is tijd voor de doorontwikkeling van
het Sociaal domein gericht op échte samenwerking tussen alle ketenpartners in de zorg.
De gedachte is dat we door toepassing van effectieve ketensamenwerking niet alleen de
kosten kunnen terugdringen, maar gelijktijdig de prestaties op de dimensies tijd en kwaliteit
aanzienlijk kunnen verhogen. Om deze reden stellen we de gezinsaanpak centraal, en
zetten we ketensamenwerking in het gedwongen kader hoger op de agenda.

5.2.1. Gezinsaanpak3
Sommige gezinnen ervaren complexe problemen op meerdere leefdomeinen.
Bijvoorbeeld rond opvoeding, maar ook rond geestelijke gezondheid van de jeugdige
en/of (één van de) ouders, financiën en wonen. In de praktijk is de hulp vaak nog te
versnipperd en is het ingewikkeld voor deze gezinnen om hierin hun weg naar de meest passende
hulp te vinden. Het is belangrijk dat professionals daadwerkelijk het familiegroepsplan kunnen uitvoeren
en dat er één planbewaker is die ondersteunt bij het voeren van regie over dat familiegroepsplan.
De ondersteuning is gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van meervoudige
problemen. Het versterken van de veerkracht van de samenleving, het vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie en het benutten van het eigen netwerk daarbij, zijn vertrekpunt.
DOELEN:
- Integrale passende ondersteuning voor het gezin met een hulpvraag.
- In 2024 is de bekendheid en vindbaarheid van het Sociaal team NOP voor ouders toegenomen.
WAT GAAN WE DOEN?
- Verbinden van het medisch en Sociaal domein.
- Integrale vraagverheldering door inzet van de methodiek de Nieuwe Route.
HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
- Door invoering van de Nieuwe Route bij het Sociaal team NOP. Vanaf september 2018 werkt
		 het Sociaal team NOP met de Nieuwe Route.
- Het koppelen van vaste contactpersonen vanuit het Sociaal team NOP aan huisartspraktijken.
HOE GAAN WE DIT MONITOREN?
- Het meten van het aantal planbijeenkomsten dat heeft plaatsgevonden volgens de methodiek
		 van de Nieuwe route.
- Het aantal familiegroepsplannen dat voor een gezin door het Sociaal team NOP is opgesteld.

3

Eén van de transformatieopgaven in het kader van “Anders denken, anders doen”.
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5.2.2. Optimaliseren van samenwerking in het gedwongen kader
Veel problemen in de jeugdhulp, ofwel de verminderde effectiviteit van de jeugdhulp, wordt veroorzaakt
door een slecht functionerende keten. Op onderdelen kan de hulp nog zo goed georganiseerd zijn, als er één
schakel te maken heeft met wachttijden stagneert de hulp in de keten en aan de jeugdige. Daarom moet er
blijvend geïnvesteerd worden op een betere samenwerking in de keten. Samen met de andere gemeenten in
de Regio Flevoland zetten we de komende periode in op het verbeteren van de samenwerking in het gedwongen kader. Het gaat dan om samenwerking tussen de gemeentelijke lokale toegangen, Veilig Thuis, Samen Veilig, Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank. In de regio Flevoland loopt er een proces om
te komen tot gezamenlijke werkafspraken tussen de regiogemeenten, Veilig Thuis, Samen Veilig en Raad voor
de Kinderbescherming. Hiermee streven we meer eenduidigheid na, waardoor de samenwerking in de keten
overzichtelijker wordt. Enerzijds komen we tot concrete afspraken in de samenwerking (wie doet wat en wie
is waarvoor verantwoordelijk), anderzijds komt er een proces van leren en verbeteren tussen professionals op
gang. Juist de kennisuitwisseling en het elkaar kennen zijn van groot belang in deze samenwerking.
Op dit moment hebben we ook de drang (begeleiding op het snijvlak van vrijwillige en gedwongen kader)
ingekocht bij Samen Veilig. We noemen dit ook wel de niet-vrijblijvende hulpverlening. Als gemeente willen
we deze taak op termijn onderbrengen bij het Sociaal team NOP, omdat dit eigenlijk nog behoort tot de lokale toegangstaak van de gemeente. Onderzocht moet worden welke extra deskundigheid hiervoor nodig is.
Inmiddels is er al een lokale procesregisseur (werkzaam bij GGD Flevoland) aangesteld die kan voorzitten bij
stagnatie van zaken en hierin doorzettingsmacht heeft.

5.3. Normaliseren en demedicaliseren van problemen
Meer jeugdigen en gezinnen worden tijdig en in de directe omgeving geholpen. Inwoners moeten niet meer
overal een indicatie voor krijgen, maar moeten gewoon mee kunnen doen in de samenleving. Het aanbod
van voorzieningen moet aansluiten bij de vraag van inwoners. De voorzieningen werken preventief, waardoor
mensen minder snel in zwaardere zorg terecht komen. In het beleidsplan Sociaal domein is opgenomen dat
wij initiatieven van inwoners willen stimuleren. Voor preventie in de vorm van informatie en advies, opvoeden opgroeiondersteuning en voor lichte vormen van jeugdhulp kunnen ouders en jeugdigen in hun directe
omgeving terecht bij het Sociaal team NOP. Het Sociaal team NOP werkt laagdrempelig en in verbinding met
de wijk en school.
DOEL:
In 2024 wordt 25% van de aanmeldingen jeugd bij het Sociaal team opgelost
door middel van een voorziening in het preventieve veld.
WAT GAAN WE DOEN?
- Een verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen.
		 Een nauw samenwerkend en efficiënt geheel van maatschappelijke inter		 venties, die vroegtijdig inspelen op maatschappelijke vraagstukken en
		 laagdrempelige oplossingen bieden.
- Het stimuleren van inwonersinitiatieven die preventief werken op het gebied
		 van zorg en welzijn en die bijdragen aan de sociale samenhang en
		 leefbaarheid4.
- We gaan scherper indiceren met aandacht voor het optimale perspectief van
		 de jeugdige5. De huidige werkwijze geeft zorgaanbieders ruimte voor eigen
		 invulling en het langer kunnen begeleiden van de jeugdige.
4

Transformatieopgave: preventie

5

Transformatieopgave: scherper indiceren in combinatie met duurzaam ondernemen
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HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
- De gemeente stimuleert aanbieders, inwoners en deelnemers om een passend aanbod van
		 voorzieningen te ontwikkelen. Dit maakt onderdeel uit van de nieuwe inkoopstrategie van de
		 gemeente: o.a. het aanscherpen van de voorwaarden in het programma van eisen met betrekking tot
		 de uitvoering van casusregie en het werken met evidencebased methodieken.
- Een aanpak inwonersinitiatieven die draagvlak in de organisatie heeft en die aansluit bij de andere
		 ontwikkelingen op dit gebied binnen de organisatie.
- Opleiding en training scherper indiceren voor medewerkers van het Sociaal team.
- Screening familiegroepsplan op gestelde doelen voordat maatwerk wordt ingezet.
- Flexibilisering bij de aanbieders door: nieuwe producten, schuiven met producten.
- Geen 9 - 17 mentaliteit, maar meer aansluiten bij het gezinssysteem wanneer de vraag naar hulp
		 het grootst is.
HOE GAAN WE MONITOREN:
- Ingezette hulp anders dan een maatwerkvoorziening in relatie tot een maatwerkvoorziening.
- Het aantal jeugdigen dat een maatwerkvoorziening ontvangt neemt relatief gezien af.

5.4. Inzetten op extra preventie
Diverse beheersmaatregelen zijn preventief, maar hebben ook betrekking op het normaliseren of op de
verbinding onderwijs en jeugdhulp. Wanneer dit het geval is, staan deze opgenomen onder desbetreffende
paragraaf. Deze beheersmaatregelen vallen onder de inzet van extra preventie:
1. Inzet POH Jeugd GGZ (j-GGZ).
2. Uitbreiding informeel aanbod in de vorm van steunouders.
3. Meer inzet op opvoedondersteuning.

5.4.1. Inzet praktijkondersteuners Huisartsen (POH) – Jeugd GGZ
Door een goede samenwerking tussen het Sociaal team NOP en huisartsen krijgen jeugdigen tijdig de juiste
hulp en worden ze niet onnodig doorverwezen. Om dit te bereiken, hebben we een spil nodig in deze samenwerking. Iemand die door inzicht in jeugdproblematiek, verbinding met het Sociaal team, de huisartsen en het
onderwijs fungeert als schakelfunctie. Deze schakelfunctie kan ingevuld worden door een praktijkondersteuner Jeugd GGZ (POH j-GGZ). Deze professional is beschikbaar voor huisartspraktijken. De drempel voor een
huisarts om jeugdigen met (lichte) psychosociale problematiek naar een praktijkondersteuner te verwijzen is
erg laag. De praktijkondersteuner weet vervolgens goed welke hulp het beste bij de jeugdige past en kan
deze zelf verlenen of, wanneer nodig, doorverwijzen. Deze manier van werken zou doorverwijzingen naar
(zwaardere) jeugdhulp moeten verminderen en kosten besparen. De ervaringen met de pilot in Marknesse
zijn positief. Daarom breiden we deze uit naar andere huisartspraktijken in Noordoostpolder.
DOELEN:
- In 2024 is er een verschuiving zichtbaar van indicaties specialistische GGZ naar basis GGZ ten opzichte
		 van 2020.
- In 2024 is het beroep op de GGZ maatwerkvoorzieningen (Cure) met 5% gedaald
		 ten opzichte van 2020.
- In 2024 heeft meer dan 90% van de jeugdigen direct passende zorg ontvangen.
- In 2024 zijn de kosten van de GGZ (Cure) gestabiliseerd dan wel gedaald ten
		 opzichte van 2020.
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WAT GAAN WE DOEN?
- We verbinden het Sociaal team NOP, de huisartsenzorg en het onderwijs, door de
		 inzet van een schakelfunctie huisartsen en Sociaal team NOP.
- We versterken de eerstelijns basiszorg GGZ, door de inzet van een schakel		 functie in de vorm van een POH j-GGZ.
HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
- POH’ers j-GGZ beschikbaar stellen in samenwerking met de huisartsen
		 voor de hele gemeente Noordoostpolder vanaf januari 2020.
- De verbinding tussen de POH’er j-GGZ, het Sociaal team NOP en het
		 onderwijs nader uitwerken.
HOE GAAN WE MONITOREN?
Per kalenderjaar willen we inzicht in:
- de doelgroep: aantal, leeftijd, woonplaats/wijk en school;
- de hulpvragen van de jeugdigen: enkelvoudige/meervoudige problematiek,
		 schoolproblemen/systeemproblemen;
- het aantal contactmomenten van de POH j-GGZ per traject;
- het aantal verwijzingen naar basis of specialistische GGZ na doorlopen traject
		 met POH j-GGZ;
- de absolute aantallen verwijzingen door huisartsen;
- het aantal cliënten met maatwerkvoorziening GGZ, gespecificeerd naar basis en specialistisch
		 en specifiek specialistisch tegen elkaar afzetten;
- de kosten voor maatwerkvoorzieningen GGZ.

5.4.2. Meer inzet op informeel aanbod: steunouders
Sommige jeugdigen en/of ouders leven in een kwetsbare positie, waarin psychische problemen,
verstandelijke beperkingen, fysieke problemen, gebrek aan regie, sociaal isolement, echtscheiding,
overlijden, etc. een rol kunnen spelen. Steunouders zouden deze gezinnen kunnen ondersteunen en de
kinderen kunnen opvangen ter voorkoming van escalatie of het inzetten van zware formele hulp.
Steunouders bieden praktische en emotionele steun aan kinderen voor één of meer dagdelen per week.
Zij geven het kind een aanvullend thuis. Op deze manier worden ouders ontlast en kunnen zij weer energie
opdoen. In eerste instantie kunnen steunouders ingezet worden als preventief vangnet ter voorkoming van
de inzet van maatwerktrajecten en dagactiviteiten.
Vanuit de Transformatieagenda Jeugdhulp Flevoland ligt de opdracht om eind 2021 de capaciteit van de
groepen behandeld wonen met circa 50% af te laten nemen. Om dit doel te bereiken is het Actieprogramma
Zorg voor de Jeugd opgezet met daarin verschillende actielijnen. Eén van de actielijnen is meer kinderen zo
thuis mogelijk te laten opgroeien. De toestroom naar de jeugdhulp in de vorm van maatwerk kan hiermee
verminderen. Op de langere termijn kan deze preventieve functie van steunouders ook worden ingezet ter
voorkoming van uitval van kinderen uit pleeggezinnen/gezinshuizen (breakdowns). We willen dit concept
daarnaast ook inzetten om meer verbinding tussen de leefdomeinen (thuis, school, wijk) van een kind tot
stand te brengen. We kunnen daarbij afscheid nemen van van bestaande preventieve inzet op deze aparte
leefdomeinen.

Voor meer informatie www.steunouder.nl
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DOELEN:
- In 2024 zijn er 2 pleegzorgtrajecten of jeugdhulp met verblijf trajecten (uithuisplaatsingen) voorkomen
		
per kalenderjaar.
- In 2024 is er een afname van 20 trajecten dagactiviteiten ten opzichte van 2020.
WAT GAAN WE DOEN?
- Het informele zorgaanbod omvormen en zo nodig uitbreiden, zodat er meer aanspraak gedaan kan
		
worden op passende voorliggende voorzieningen in een zo thuis mogelijke omgeving voor kinderen.
- Uitval in gezinnen voorkomen door de inzet van passende laagdrempelige hulp in een zo thuis
		
mogelijke omgeving voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.
- Het sociale netwerk van en kwetsbare gezinnen versterken.
HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
- Implementeren van het project vanuit Steunouder Nederland in samenwerking met een lokale
		 maatschappelijke partner.
- Door de inzet van steunouders worden vraagouders een aantal dagdelen ontlast in de zorg voor
		 hun kind en zo zekerder in hun opvoeding.
- Door een goede match tussen een vraag- en steungezin wordt er een goede basis gelegd voor
		 een langdurig (informeel)contact.
HOE GAAN WE MONITOREN?
- Inzicht in het aantal trajecten 24 uurs zorg per kalenderjaar.
- Inzicht in het aantal trajecten dagactiviteiten per kalenderjaar.
- Inzicht in het aantal (succesvolle) matches vanuit Steunouder Nederland.

5.4.3. Meer inzet op opvoedondersteuning 6
De meeste ouders hebben wel eens vragen over de opvoeding van hun kinderen. Sociale ondersteuning
rondom gezinnen is niet zelfsprekend. Ouders kunnen tamelijk alleen staan in de vragen rondom de opvoeding
van hun kinderen. Het is echter bekend dat kinderen zich beter ontwikkelen in een sterke sociaal pedagogische
omgeving én met opvoedingskrachtige ouders. Juist daarom is het van belang om de opvoedingskracht van
ouders en de onderlinge sociale steun rond gezinnen te versterken. In Noordoostpolder bestaat een divers
aanbod opvoedondersteuning. Om te zorgen voor een sterke sociaalpedagogische omgeving én opvoedingskrachtige ouders, is het van belang dat de krachten worden gebundeld. Daardoor ontstaat er een passend en
laagdrempelig aanbod van opvoedingsondersteuning ontstaat. Door te zorgen voor een helder zorgaanbod
kunnen ouders tijdig de juiste hulp krijgen.

6

Transformatieopgave van “Anders denken, anders doen”.
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DOEL:		
- In 2024 is er een gebundeld aanbod van opvoedondersteuning, waardoor er een passend en
		
laagdrempelig aanbod aanwezig is.
WAT GAAN WE DOEN?
- Het creëren van een passend en laagdrempelig aanbod van opvoedondersteuning.
- Zorgen dat ouders tijdig passende hulp krijgen. Dit betekent óf de juiste opvoedondersteuning, zodat ze
		
niet onnodig worden doorverwezen óf juist snel (en kort) specialistische hulp, zodat problemen zich niet
		
vergroten. Dit zou moeten zorgen voor een afname in het gebruik van specialistische jeugdhulp. Door
		
de preventieve werking van de laagdrempelige zorg worden kinderen en hun omgeving beter en sneller
		
geholpen en kan verdere impact in het gezin voorkomen worden. Door de preventieve werking van de
		
laagdrempelige zorg kunnen maatschappelijke kosten worden beperkt.
HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
- Samen met betrokken zorgpartners brengen we het bestaande opvoedlandschap in kaart en maken
		
we afspraken over passend aanbod. In de subsidieafspraken 2020 wordt dit meegenomen.
- Ombuigen van subsidies voor opvoedactiviteiten naar activiteiten die aansluiten bij de vraag van
		
jeugdigen en gezinnen.
HOE GAAN WE MONITOREN?
- In de vraag- en verantwoordingsgesprekken met de gesubsidieerde partijen bespreken welke
		 bijdrage de aanbieder levert in het bieden van goede opvoedondersteuning.
- Door meer inzet op preventie, verwachten we dat het beroep op de specialistische jeugdhulp
		 afneemt.

5.5. Samenwerking met het onderwijs
Het onderwijs is één van onze meest essentiële partners met betrekking tot onze jeugd. We gunnen alle
kinderen een zo goed mogelijke ontwikkeling en daarin is samenwerking tussen gemeente en onderwijs
noodzakelijk. Het onderwijs is immers de plek waar jeugdigen en hun ouders (bijna) allemaal komen en gezien worden. Binnen het onderwijs kunnen op een laagdrempelige manier al lichte hulpvragen of problemen
gesignaleerd worden en opgelost. Samen met het onderwijs willen we de komende jaren kritisch kijken hoe
we een betere aansluiting kunnen realiseren tussen het onderwijs en jeugdhulp. Dit
is een blijvend onderwerp van gesprek tussen onderwijs, samenwerkingsverbanden
passend onderwijs en de gemeente. Een manier waarop we verbinding zoeken is
het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Samen met het onderwijs en
de samenwerkingsverbanden onderwijs overleggen we over het beleidsplan Jeugd
vanuit de gemeente en de ondersteuningsplannen vanuit onderwijs over haar zorgstructuur. Als we spreken over onderwijs dan bedoelen we naast het basisonderwijs
en het voortgezet onderwijs, ook alle voorschoolse voorzieningen, het speciaal
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Om een betere verbinding
tussen deze twee velden tot stand te laten komen, willen we onder andere (verder)
inzetten op onderstaande activiteiten en ontwikkelingen.
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5.5.1. Ontwikkeling kindcentra en samenwerking voorschoolse voorzieningen
Samen met het onderwijs, de voor- en naschoolse voorzieningen, zorg- en welzijnspartners worden jaarlijks
resultaatafspraken opgesteld of herzien ten aanzien van de voor- en vroegschoolse educatie (vve). In deze
afspraken wordt de brede samenwerking van alle genoemde partijen opgenomen en gemonitord. Hierin
komen onder andere het bereik van de doelgroep aan bod, de doorgaande (leer)lijn en de pedagogische
kwaliteit.
DOELEN:
- In 2024 maakt ongeveer 80% van het aantal geïndiceerde kinderen (2 tot 4 jarigen met een dreigende
		 taal-/ontwikkelingsachterstand) gebruik van een voorschoolse voorziening.
- In 2024 voldoen de voorschoolse voorzieningen aan de landelijke kwaliteitseisen.
- In 2024 werkt 80% van de voorschoolse voorzieningen samen in een kindcentrum.
WAT GAAN WE DOEN?
- We werken toe naar een grotere bekendheid van de mogelijkheden rondom peuteropvang en vve.
- We blijven behaalde effecten van het aanbod vve monitoren.
- Jaarlijks worden de vastgestelde resultaatafspraken geëvalueerd en zo nodig bijgesteld om hogere
		 pedagogische kwaliteit te behalen.
- We stimuleren kinderopvangorganisaties en het onderwijs om samen te zoeken naar afstemming
		 op thema’s als:
		 • Ouderbetrokkenheid
		 • Scholing en professionalisering professionals
		 • Jeugdhulp op school
		 • Warme overdracht
		 • Doorgaande leerlijn
HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
- Betere communicatie vanuit de gemeente over de (financiële) mogelijkheden en het aanbod van de
		 voorschoolse voorzieningen.
- Uitbreiden van vve aanbod door het stimuleren van aanbieders hier op in te zetten.
- Inzetten van een monitoringsinstrument dat behaalde effecten meet op de voor- en vroegscholen.
- Een kwartaaloverleg met de betrokken partners om afstemming te vinden op het vormen van
		 kindcentra.
HOE GAAN WE MONITOREN7?
- Eén keer per jaar (uiterlijk eind oktober) van elk jaar leveren de betrokken maatschappelijke partners
		 de monitorgegevens aan de gemeente.
- De resultaatafspraken worden aan de hand van de monitor cijfers in december geëvalueerd door
		 de gemeente, voorschoolse aanbieders en het onderwijs.

5.5.2. Opvanggroepen onderwijs
Versterking van de combinatie jeugdhulp met onderwijs is belangrijk om schooluitval te
voorkomen. De Zonnebloemschool (school voor speciaal onderwijs), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk, het Samenwerkingsverband Aandacht+
en ‘s Heerenloo zijn in 2019 gezamenlijk met een plan gekomen ter voorkomen van
schooluitval/thuiszitten van kinderen. In dit plan wordt de vorming en uitvoering van
twee opvanggroepen omschreven. Binnen de opvanggroepen wordt onderwijs en zorg
gecombineerd. Schooluitval binnen de doelgroep die de meest intensieve begeleiding
7

Monitoring van deze beheersmaatregel vindt plaats in programma 2: sociale leefomgeving.
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nodig heeft, kan hiermee voorkomen worden. Daarnaast willen we deze leerlingen voor de lange termijn een beter toekomstperspectief geven. Dit doen we door maximale kansen binnen het onderwijs te bieden en een vloeiende doorstroming te creëren van onderwijs naar zorg en andersom.
Er is een opvanggroep voor leerlingen van het basisonderwijs en een groep voor voortgezet
onderwijs. Per groep is er plaats zijn voor 4 tot 5 kinderen.
DOELEN:
- In 2024 is het aantal (volledige) thuiszitters in het basisonderwijs nog
		
steeds op 0%.
- In 2024 is het aantal (volledige) thuiszitters in het voortgezet onderwijs
		
verminderd of gelijk gebleven aan 0,3% (Uitgaande van aantal thuiszitters in 2019).
WAT GAAN WE DOEN?
- Binnen de Opvanggroepen verbinden we onderwijs en zorg. Een leerkracht staat
		 samen met een jeugdhulpverlener op een groep om kinderen te begeleiden in de
		 schoolgang en de thuissituatie.
HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
- Er is een Opvanggroep en thuisbegeleiding voor leerlingen van het basisonderwijs
		 (4 tot 5 leerlingen).
- Er is een Opvanggroep en thuisbegeleiding voor leerlingen van het voortgezet
		 onderwijs (4 tot 5 leerlingen).
HOE GAAN WE DIT MONITOREN?
- Jaarlijks vindt er in oktober een evaluatie plaats, waarbij gelet wordt op effecten op de volgende
		 indicatoren:
		 • leerling- en gezinsniveau;
		 • gemiddelde duur van trajecten (uitstroom naar onderwijs);
		 • kosten-baten aspect;
		 • evenredigheid van kostenverdeling tussen gemeente en het onderwijs;
		 • thuiszitters gegevens vanuit Leerplicht.

5.5.3. Jeugdhulp op School
Jeugdhulp op school (JoS) is voor alle scholen in de gemeente Noordoostpolder beschikbaar, die deel
uitmaken van het Samenwerkingsverbanden PO Noordoostpolder-Urk en Aandacht+. Deze hulp richt zich
op kindproblematiek, op afstemming school-thuis en op de opvoedsituatie. De trajecten die de jeugdhulpmedewerker inzet, zijn kortdurend. Jeugdhulp op school wordt ingezet door Vitree. De inzet van de
jeugdhulpmedewerker zorgt ervoor dat ouders ondersteund worden bij opvoedvragen en dat de afstemming
tussen school en ouders wordt verbeterd. De ondersteuning richt zich in de eerste plaats op leerlingen
met een relatief zware ondersteuningsbehoefte. Jeugdhulp op school helpt mee te voorkomen dat voor
deze kinderen geïndiceerde jeugdhulp nodig is. Naar aanleiding van een motie die is aangenomen door de
gemeenteraad wordt ‘Jeugdhulp op school’ mogelijk uitgebreid met meer beschikbare uren. Zo kunnen
meer kinderen op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs geholpen worden.
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DOELEN:
- In 2024 ligt het aantal (volledige) thuiszitters in het basisonderwijs nog steeds op 0%.
- In 2024 stromen er percentueel gezien minder kinderen uit naar het speciaal onderwijs.
- In 2024 is er een afname van doorverwijzingen naar maatwerkvoorzieningen.
WAT GAAN WE DOEN?
- We blijven inzetten op Jeugdhulp medewerkers op school en breiden indien nodig het aantal
		 beschikbare uren voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs uit.
- We versterken de (opvoed)vaardigheden van ouders.
HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
- De JoS medewerker signaleert vroegtijdig opmerkelijk gedrag.
- De JoS medewerker begeleidt ouders bij opvoedvragen. Ouders van kinderen die het moeilijk
		 hebben en/of waarvan de sociaal-emotionele ontwikkeling binnen het onderwijs stagneert.
- De JoS-medewerker onderhoudt contact met het kind en zorgt voor afstemming tussen school en thuis.
HOE GAAN WE DIT MONITOREN?
- De aanbieder levert in de verantwoordingsverslagen de volgende monitoringsgegevens aan:
		 • Aantal aanmeldingen basisonderwijs.
		 • Inzet basisonderwijs.
		 • Aantal aanmeldingen voortgezet onderwijs.
		 • Inzet voortgezet onderwijs.
		 • Soorten hulpvraag.
		 • Doorlooptijd van trajecten.
		 • Uitstroom overzicht per traject.
		 • Aantal afgesloten trajecten.
5.5.4. Terugdringen en voorkomen voortijdig schoolverlaters
Bij de gemeente en scholen ligt een taak voor het terugdringen en voorkomen van voortijdig schoolverlaters
(vsv’ers). Wettelijk ligt het vast dat scholen en gemeenten op dit onderwerp moeten samenwerken. In regio
Flevoland leggen scholen en gemeenten regionaal een plan vast welke maatregelen er regionaal en lokaal
worden ingezet voor het voorkomen en terugdringen van vsv’ers.
DOELEN:
- In 2024 ligt het percentage vsv’er van het voortgezet onderwijs onder het landelijke
		 streefnorm percentage8.
- In 2024 ligt het percentage vsv’er in het middelbaar beroepsonderwijs onder
		 het landelijke streefnorm percentage.
WAT GAAN WE DOEN?
- Inzetten op preventie door leerplichtambtenaren/RMC-consulenten.
HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
- uitvoering geven aan het (aangepaste) Ziekteverzuimproject;
- uitvoering geven aan het (aangepaste) verzuimprotocol;
- alle jongeren tot 23 jaar in beeld houden en
		
monitoren op uitstroom.
8

Streefnormen worden jaarlijks landelijk vastgesteld door DUO.
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HOE GAAN WE DIT MONITOREN9?
- We monitoren alle gegevens rondom leerplicht op de volgende indicatoren:
		 • Aantal leerlingen.
		 • Verzuimmeldingen.
		 • Thuiszitters.
		 • Voortijdig schoolverlaters;.
		 • Oud-voortijdig schoolverlaters.
5.5.5. Project sluitende aanpak jongeren
In samenwerking met ROC Friese Poort, Aeres MBO Emmeloord, WerkCorporatie en gemeente is onderzocht hoe
de positie van jongeren op de arbeidsmarkt verbeterd kan worden. Samen is er een sluitende aanpak opgezet. De
sluitende aanpak voor jongeren gaat over de jongeren die in staat zijn om een diploma te halen maar het op eigen
kracht niet redden op de arbeidsmarkt. De sluitende aanpak geldt voor drie groepen
jongeren:
1. De schoolverlaters van wie de school verwacht dat zij zich niet zelfstandig kunnen redden na school.
2. De jongeren die nu een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen en veel begeleiding
		
nodig hebben.
3. De jongeren die een uitkering gaan aanvragen en zo snel mogelijk weer terug naar school of aan
		
het werk moeten.
De jongeren die opgenomen worden in het doelgroepregister zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, daarvoor
loopt een ander traject. De doelstelling van de sluitende aanpak is jongeren van 18-27 jaar begeleiden bij het vinden
en houden van passende scholing en/of werk.
DOELEN:
- In 2024 blijven we jongeren van 18-27 jaar begeleiden bij het vinden en houden van passende scholing
		
en/of werk.
- In 2024 is het aantal jongeren met een uitkering verminderd of gelijk gebleven in vergelijking met
		 2019.
- In 2024 is de uitkeringsduur van jongeren verminderd of gelijk gebleven in vergelijking met 2019.
WAT GAAN WE DOEN?
- We blijven jongeren van 18-27 jaar begeleiden bij het vinden en houden van
		
passende scholing en/of werk.
HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
- De sluitende aanpak tussen gemeente, onderwijs en de WerkCorporatie voor
		
schoolverlaters van het mbo blijft op een bepaalde manier van kracht.

9

Monitoring vindt plaats bij programma 2: sociale leefomgeving en het leerplichtverslag.
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HOE GAAN WE DIT MONITOREN10?
- Na de zomer van 2019 wordt het project voor een eerste keer geëvalueerd.
		
Naar verwachting zal er op een manier verder uitvoering gegeven worden aan
		
de sluitende aanpak. Uitkomsten van de evaluatie zullen uitwijzen op welke
		
manier de aanpak in de toekomst ingericht wordt. Er komt een evaluatie op de
		
volgende punten:
		 • Ervaringen van de doelgroepen.
		 • Instroom.
		 • (Tijdspad) Uitstroom.
		 • Zittend bestand.
		 • Effecten van samenwerking.

5.6. Ontwikkelen van alternatieve vormen van verblijf
Als onderdeel van het regionaal zorglandschap jeugd hebben we als regio een aanvraag voor het landelijke
transformatiefonds gedaan. De regio richt zich hierbij vooral op de landelijke actielijnen “Meer kinderen zo thuis
mogelijk laten opgroeien” en “Investeren in vakmanschap”. De ambities die medio 2017 zijn geformuleerd in
de Stip op de Horizon– en dan in het bijzonder de ambitie ‘50% reductie van de capaciteit behandeld wonen
(basis en specialistisch) in 2021’ – stellen de gemeenten en zorgaanbieders voor een grote opgave. De verwachting is immers niet dat de hulpvraag met de helft afneemt. De opgave is een groot deel van deze zorgvraag op
te vangen met betere alternatieven, zoals intensief ambulant, deeltijd verblijf, gezinshuizen en pleegzorg. Deze
opgave is vertaald in de regionale aanbesteding voor jeugdhulp met verblijf. Als kinderen in een verblijfssetting
terecht komen willen we dat dit verblijf zoveel mogelijk lijkt op een normaal gezin. Dit betekent ook of misschien
wel juist voor kinderen met complexe problematiek dat zij op kunnen groeien in een gezinshuis en niet in een
24-uursinstelling. Daarom willen we als regio kennis toepassen en ontwikkelen over wat nodig is om jeugdigen
met complexe problematiek in een kleinschalige gezinssetting te kunnen laten wonen en behandelen door middel van een pilot bij een of twee gezinshuizen. Voor kinderen die tijdelijk of niet altijd thuis kunnen wonen en ook
niet goed in een pleeggezin passen, willen we deeltijd gezinshuisopname mogelijk maken. Thuis kan systeembehandeling worden geboden. Zo blijven de ouders betrokken en hoeft het kind niet volledig uit huis.
DOELEN:
- Jeugdigen worden geholpen in - of zo nabij mogelijk - de thuissituatie.
- Scheiding van woonvraag en behandelvraag.
- Verblijfszorg bij voorkeur in gezinsgerichte context (pleegzorg of gezinshuis).
- Gezinshuizen en behandellocaties gespreid over de regio (zo nabij mogelijk bij thuissituatie).
- Vestigen van een JeugdzorgPluslocatie in Flevoland.
- Ontwikkelen van ambulante alternatieven voor jeugdhulp met verblijf.
- Verhoogde inzet van Volledig Pakket Thuis als alternatief voor verblijf in de instelling.
- Opbouw van capaciteit Begeleid Wonen.
- Ontwikkelen van Begeleid Wonen 16+ gericht op zelfstandigheid.
- Verkorten van trajecten.
- Afschaling in zorgzwaarte waar mogelijk.
- Ombouw van capaciteit Behandeld Wonen met 50% (gerealiseerd in 2021).

10

Monitoring van deze beheersmaatregel vindt plaats in programma 2: sociale leefomgeving.
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WAT GAAN WE DOEN?
- Het terugbrengen van de versnippering in jeugdhulp met verblijf.
- De inhoudelijke transformatieopdracht voor jeugdhulp met verblijf in samenwerking
		 met de gecontracteerde partij oppakken.
- Pleegouders in Noordoostpolder meer waarderen.
HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
- Om versnippering in het zorglandschap te verminderen, is gekozen
		 voor het bekostigingsmodel ‘taakgerichte bekostiging’. Aanbieders
		 moeten verplicht samenwerken in een consortium. Het consortium heeft
		 met het aangaan van het contract de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren
		 van deze transformatieopdracht op zich genomen.
- Per 1 januari 2019 is er een contract afgesloten met Vitree, ’s Heerenloo en
		 Intermetzo, ofwel het samenwerkingsverband onder de naam Jeugdcentraal.
- De gemeente wil pleegouders meer waarderen door jaarlijks aandacht te
		 besteden aan de landelijke week van de pleegzorg. Dit kan door middel van
		 een bijeenkomst (of pleegoudercafé), kleine attentie etc.
HOE GAAN WE DIT MONITOREN?
- Behandelvorm, waarbij de gewenste richting is dat er minder gebruik gemaakt wordt
		 van Behandeld Wonen.
- Zorg in de nabijheid van de woon- en leefomgeving van de cliënt.
- Doelrealisatie (uitwerking van de meetmethode volgt eind 2019).
- Cliënttevredenheid ten aanzien van het nut en effect van de jeugdhulp (uitwerking van de
		 meetmethode volgt eind 2019).
- Ongeplande beëindiging (uitwerking van de meetmethode volgt eind 2019).
Deze resultaten worden jaarlijks gepresenteerd door de regio en worden opgenomen in de rapportage.
Kanttekening hierbij is dat de resultaten niet allemaal op gemeenteniveau beschikbaar zijn, omdat er sprake
is van een collectief regionaal contract.

5.7. Optimaliseren van sturingsinformatie, inkoop en contractmanagement
Om als gemeente goed te kunnen sturen, is het hebben van adequate sturingsinformatie een vereiste.
Daarnaast is het van belang dat deze informatie gedeeld wordt met college en gemeenteraad om te
beoordelen of we als gemeente inzetten op de juiste interventies. Sturingsinformatie is een belangrijke
basis voor het uitvoeren van goed contractmanagement. Goed contractmanagement leidt ertoe dat we
als gemeente (beter) zicht krijgen op de prestaties van jeugdhulpaanbieders. En of deze in lijn zijn met de
afspraken in de overeenkomsten én verordeningen. Als gemeente kunnen we bijvoorbeeld controleren of
na een medische verwijzing de jeugdhulpaanbieder wel de juiste producten inzet. Dit heeft invloed op de
uitgaven, althans zolang jeugdhulpaanbieders (bewust of onbewust) ‘duurdere’ hulp inzetten dan nodig.

5.7.1. Onderzoek naar de meest intensieve casuïstiek
De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om de gedecentraliseerde taken WMO, Jeugd en Participatie
in 2020 met passend budget uit te voeren. De afgelopen jaren is dit nog niet gelukt, er is zelfs een forse
overschrijding. Een analyse van de meest intensieve casuïstiek kan bijdragen aan het streven van de
gemeenteraad. Het onderzoek geeft inzicht in het hulpverleningstraject van de inwoner en de oorzaak van
de hoge kosten. Dit moet uiteindelijk leiden tot het efficiënter en effectiever inrichten van de hulpverlening
rondom de inwoner. Het is duidelijk dat de duurste casussen worden bekostigd vanuit de Jeugdwet.
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DOELEN:
- Een effectiever en efficiënter aanbod van hulpverlening rondom de cliënt.
- Kostenverlaging.
- Versnelling van het leren door op een andere manier naar complexe gezinssituaties en de effectiviteit
		 van interventies te kijken.
WAT GAAN WE DOEN?
- Onderzoek en analyse naar de meest intensieve casuïstiek.
HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
- Een aantal intensieve casussen wordt zowel kwantitatief als kwalitatief onderzocht.
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6. HOE BEWAKEN WE DE KWALITEIT?
6.1. Kwaliteitseisen
De gemeente is op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend
aanbod van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen. In de Jeugdwet worden aan de aanbieders van jeugdhulp diverse eisen gesteld, in het belang van de veiligheid, gezondheid en rechtspositie van de jeugdige.

Jeugdwet landelijke eisen
		
		
-

de norm voor verantwoorde hulp, inclusief de verplichting om geregistreerde professionals in te
zetten, tenzij dit voor de uitvoering van bepaalde activiteiten niet noodzakelijk is;
gebruik van een hulpverleningsplan of plan van aanpak als onderdeel van de verantwoorde hulp;
systematische kwaliteitsbewaking door de jeugdhulpaanbieder;
verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een jeugdhulpaanbieder en
voor uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen en van jeugdreclassering;
de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
de meldplicht calamiteiten en geweld;
verplichting om de vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen.

Bij de financiering van de jeugdhulp stelt de gemeente via het contract of de subsidie-uitvoeringsovereenkomst kwaliteitseisen aan de te leveren diensten. De gemeente maakt gebruik van keurmerken, neemt kennis
van klachtenregistratie bij aanbieders en onderzoekt met regelmaat de klanttevredenheid. Het ontvangen
van gegevens, geluiden en signalen is voor de gemeente essentieel om de jeugdhulp (bij) te kunnen sturen.
Bovendien draagt de kennisneming van klachten van burgers over de verlening van de jeugdhulp er toe bij
dat de gemeente in haar beleid cliëntgericht te werk kan gaan.

6.2.

Vergroten van het vakmanschap van professionals

De samenwerkende partners in het Sociaal team NOP hebben gezamenlijk een uitwerking gemaakt van het
in de doorontwikkelplan benoemde onderwerpen voor een leerplan. Het leerplan gaat op basis van ‘train de
trainer’. Dat betekent dat medewerkers hun kennis en ervaring delen met de medewerkers die nog geschoold
moeten worden.
In 2019 en 2020 wordt geschoold op:
- Samen leren: het organiseren van samen-leerdagen met inspiratoren
		 en werkbezoeken.
		 Verder gaat het om teambuildingsactiviteiten, het vakinhoudelijk
		 overleg en intervisie.
- Verdiepingstraining van de Nieuwe Route.
- LIRIK, taxatie instrument voor veiligheid.
- Motiverende gespreksvoering (MGV) i.c.m. oplossingsgericht werken.
- Vroegsignalering armoede.
- Vroegsignalering personen met verward gedrag.
- Formuleren van Smart doelen.
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Daarnaast werken we in de regio Flevoland als gemeenten, onderwijsorganisaties en aanbieders samen
om het vakmanschap van alle professionals te vergroten. Uit gesprekken met jongeren is gebleken dat zij
het belangrijk vinden dat zij een beroep kunnen doen op iemand die met hen meezoekt naar hulp.
Ervaringsdeskundigheid vinden zij vaak belangrijker dan het hebben van bepaalde expertise. Als onderdeel van
het programma zorglandschap Jeugd wordt ervaringsdeskundigheid een onderdeel van de nieuw op te zetten
Flevoacademie. De Flevoacademie is een initiatief van de zes gemeenten om het vakmanschap van hun professionals (zowel bij lokale toegangen als bij jeugdhulpaanbieders) te vergroten. Als regio zijn we dan ook een
samenwerking aangegaan met de beweging ExpEx. Zij zijn getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de
jeugdhulp en zich inzetten als maatje van jongeren of als adviseur voor instellingen en overheden.

6.3. Hoe gaan we om met calamiteiten?
Met de transitie jeugdhulp komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor jeugd veel nadrukkelijker op de
lokale (politiek-bestuurlijke) agenda. Met een calamiteit wordt bedoeld:
´Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en
die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of een ouder heeft geleid.’
Calamiteiten hebben vaak gevolgen voor personen, politiek, publiciteit en personeel. Belangrijk is dat de
gemeente en zorgaanbieders afspraken maken over wat te doen bij een calamiteit. Daarnaast hebben instellingen (zowel jeugdhulpaanbieders als gecertificeerde instellingen) de wettelijke verplichting om calamiteiten
te melden bij de inspectie. Wanneer er sprake is van een calamiteit is het van groot belang dat er eenduidig en
gecoördineerd naar buiten getreden wordt om (verdere) schade aan slachtoffers en hun direct omgeving en
het beeld rond de zorg voor de jeugd te voorkomen. Communicatie is hierbij cruciaal. Zowel lokaal als regionaal is er een calamiteitenprotocol aanwezig.

Hier vertellen jongeren uit de Regio Flevoland hun verhaal!

Klik hier om de film te bekijken
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7. COMMUNICATIE
“Een krachtig Noordoostpolder. Dat doen we samen!”
Gemeente Noordoostpolder is krachtig. Noordoostpolder biedt iedereen maximale
kansen om mee te kunnen doen aan de samenleving. Inwoners in Noordoostpolder
worden gestimuleerd eerst te kijken naar wat zij wel kunnen. Familieleden, vrienden en buren ondersteunen en denken mee. Blijven er vragen en knelpunten over,
dan zijn er instellingen en de gemeente die meedenken en hulp bieden. En heb je
als inwoner of gezin ondersteuning nodig, dan is het belangrijk dat één gezin, één plan
krijgt aangeboden en er één regisseur is die contact heeft met het gezin.
Vanuit deze grondhouding kijken gemeente en partners naar de manier waarop inwoners, gemeente en partners in Noordoostpolder werken, wonen en leven. De gemeente wil samen
met partners de eigen kracht van inwoners stimuleren en de ondersteuning aan inwoners
efficiënter en effectiever organiseren. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.
Hiermee brengen, en houden we het proces van informeren, verbinden, vakmanschap en
vertrouwen op gang.

Doelgroepen

Inwoners NOP

Organisaties

Inwoners
als cliënt

Aanbieders

Ouders / familie
mantelzorg

Maatschappelijke
organisaties

Inwoners
algemeen

Maatschappelijke
partners (scholen,
politie, huisartsen)

Medewerkers

Beleid / MO

Uitvoering
Sociaal domein

Bestuur

Pers/Media

College

Lokaal

Gemeenteraad

Regionaal

Commissie

Nationaal

Doelstellingen
Voor de transformatie van het jeugdbeleid is het belangrijk om de stem van de gebruikers en partners/
professionals te kennen en te monitoren wat er gebeurt. Dit vergt een permanent communicatieproces om voeling te houden met wat inwoners en organisaties vinden en ervaren. De samenleving en alle organisaties die hierin
actief zijn, zijn continu in beweging. Samen kunnen we zorgen voor een goede verbinding en een betere samenwerking in de keten. Met communicatie kunnen we ook de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen
zichtbaar maken. Hierin staat de dialoog centraal.
Communicatie is ook belangrijk bij het realistisch duiden van de rol en taken van de gemeente om daarmee verwachtingen bij inwoners en organisaties te managen. Zo willen we bijvoorbeeld dat inwoners eerst kijken naar wat
ze zelf kunnen. Ondersteuning vragen bij vrienden, familie en buren. Blijven er vragen en knelpunten over, dan wil
de gemeente meedenken en hulp bieden.
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Bij preventief werken is communicatie van groot belang. De toegang tot hulp moet toegankelijk zijn. Zowel
ouders/verzorgers als de jeugdigen zelf moeten goed geïnformeerd zijn over waar zij ondersteuning kunnen
vragen. Maar informatie kan in sommige gevallen de zelfredzaamheid van inwoners ook vergroten, denk bijvoorbeeld aan opvoedingsadviezen.
Onderstaand overzicht geeft de doelstellingen per doelgroep aan:

Inwoners NOP

Organisaties

Meeweten

Meeweten

Meedenken

Meedenken

Meedoen

Meedoen

Meebeoordelen

Meebeoordelen

Medewerkers

Bestuur

Meeweten

Meeweten

Meedenken

Meedenken

Meebeoordelen

Meebeoordelen

Pers/Media

Meeweten

Uitgangspunten
De uitgangspunten voor communicatie zijn:
- Communicatie is ontvangersgericht
		 In de communicatie staat de ontvanger centraal door zo goed mogelijk aan te sluiten op zijn
		 belevingswereld en behoefte.
- Communicatie is actief
		 Inwoners, partners en alle overige belanghebbenden worden actief geïnformeerd.
- Communicatie is laagdrempelig
		 Het taalgebruik is eenvoudig. Om complexe berichten aantrekkelijk te brengen zetten we ‘storytelling’
		 in. Daarnaast maken we, afhankelijk van de ontvanger(s), gebruik van de juiste middelenmix, digitaal
		 en/of persoonlijk.

Kernboodschap
De slogan is Doe mee en maak elkaar sterk. Meedoen gaat over bijdragen aan de samenleving.
Elkaar sterker maken komt voort uit hulp; samen is het makkelijker om een bijdrage te
leveren. En gaat uit van de samenwerking tussen gemeente en partners om
verantwoordelijkheden samen te dragen. Het is de bedoeling om deze kernboodschap
in de communicatie-uitingen terug te laten komen.
Per doelgroep onderscheiden we diverse vormen van communicatie en
zetten we op maat communicatiemiddelen in. Dit wordt uitgewerkt in
een communicatiekalender.
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8. FINANCIËN EN BEKOSTIGING
8.1. Welk budget is er beschikbaar?
In de meerjarenbegroting 2019 – 2023 zijn de middelen voor het Sociaal domein vastgesteld. Deze zijn terug te
vinden in het programma “Krachtig Noordoostpolder”. De middelen voor het preventieve jeugdbeleid maken
hier integraal onderdeel van uit.
Het programmabudget “Krachtig Noordoostpolder” is opgebouwd uit meerdere wettelijk voorgeschreven
taakvelden. Voor de taakvelden 6.72 – Maatwerkdienstverlening 18-, het taakveld waarbinnen de maatwerkvoorzieningen vallen en 6.82 Geëscaleerde zorg 18-, waar o.a. de jeugdbescherming en jeugdreclassering
binnen valt, geldt dat ze volledig gekoppeld zijn aan het jeugdbeleid. En is de aansluiting met de programmabegroting direct zichtbaar.
Dit in tegenstelling tot de taakvelden 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie, waarin algemene voorzieningen
als jeugdhulp op school en preventieve jeugdactiviteiten vallen, 6.2 – Wijkteams en 7.1 – Volksgezondheid wat
concreet het CJG 0-4 betreft. Bij deze taakvelden geldt dat er ook andere beleidsterreinen geraakt worden en
hier slechts het deel ten behoeve van de jeugdhulp wordt getoond.
Taakveld (x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

864

860

858

858

858

6.2

Wijkteams

647

647

647

647

647

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

10.882

10.873

10.864

10.864

10.864

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.135

1.135

1.135

1.135

1.135

7.1

Volksgezondheid

649

649

649

649

649

14.160

14.165

14.153

14.153

14.153

Totaal

In de algemene uitkering die de gemeente ontvangt van het Rijk zijn ook
opgenomen de gelden voor de uitvoering van de jeugdhulp taken.
Het gaat om de uitvoering van de nieuwe taken (decentralisatie Jeugdzorg)
en oude taken zoals bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg.
De kosten voor de uitvoering van de Jeugdhulp zijn hoger dan de inkomsten.
Op basis van de evaluatie budgetneutraliteit wordt bepaald hoe om te gaan
met het tekort.
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Hoe gaan we dit verdelen?

De verdeling van het totale huidige budget naar de verschillende taakvelden is al weergegeven in
paragraaf 1. Van de maatwerkdienstverlening (taakveld 6.72) kan de volgende nadere onderverdeling
gegeven worden. Hierbij sluiten we aan op de verdeling Care, Cure en 24-uurs zorg. Het effect van de
beheersmaatregelen moet minimaal leiden tot een stabilisatie van de zorgkosten op het gebied van
Care en Cure. Voor 24-uurs zorg wordt in regionaal verband samengewerkt, waarbij er gestuurd wordt op een
afname van bedden en zorgkosten.
Onderdeel		2019

2020

2021

Care		 4.410

4.401

4.393

Cure		 2.145

2.145

2.145

24-uurs zorg		

4.327

4.327

4.327

Totaal		 10.882

10.873

10.864

Gezamenlijk moet dit leiden tot een financiële situatie waarbij dekking binnen de gepresenteerde programmabegroting gerealiseerd is. Wat overigens betekent dat er nog altijd sprake is van hogere lasten voor jeugdhulp, dan
de daartoe door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.

8.3.

Objectief verdeelmodel jeugd

Ten behoeve van de uitgaven aan het jeugdbeleid, ontvangen gemeenten middelen van het Rijk. Sinds 2015 is het
takenpakket op het gebied van jeugdhulp fors uitgebreid en heeft de overheid hiervoor een integratieuitkering
ingesteld. Sinds 2019 is objectieve deel van deze integratieuitkering toegevoegd aan de algemene uitkering. Het
deel wat op basis van historische kosten wordt bepaald (voogdij/18+) wordt later toegevoegd na aanpassing van
het woonplaatsbeginsel.
Naast de hoogte van het macrobudget speelt ook de verdeling naar gemeenten een rol in de hoogte van de
middelen die wij voor onze taken ontvangen. De verdeling van de landelijke middelen wordt zoals gezegd gedaan
middels een zogenaamd objectief verdeelmodel en een deel op basis van historische kosten. Eerstgenoemde
omvat +/- 85% van het macrobudget.
Het objectieve verdeelmodel bevat parameters die niet beïnvloedbaar zijn door middel van beleid, maar wel
bepalend zijn voor de kans op jeugdhulp en de daarbij behorende hoogte van kosten.
De meest basale parameter is het aantal inwoners jonger dan 18 jaar. Differentiatie vindt plaats op basis van
parameters die verband houden met de kans op en zwaarte van jeugdhulp. Dit zijn o.a. armoederisico, kinderen in
uitkerings-/bijstandssituatie, eenoudergezinnen en de psychische gezondheid van ouders.
Een deel van de financiële problemen in het Sociaal domein wordt veroorzaakt door de manier
waarop de budgetten nu zijn verdeeld. Het Rijk is, samen met gemeenten, een traject gestart om
de verdeelsystematiek in de komende jaren aan te passen.
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8.4. Wat zijn de risico’s
Het Rijk heeft de jeugdhulp in 2015 overgeheveld naar de gemeente met een forse korting op het budget.
De inhoudelijke overwegingen om jeugdhulp over te hevelen naar de gemeente waren goed. Meer integraliteit
en meer aansluiting bij de leefomgeving van het kind en het gezin vindt iedereen een goede ontwikkeling.
De vraag of de taken uit te voeren zijn met het beschikbaar gestelde budget laat zich steeds zichtbaarder
beantwoorden. Vele gemeenten kampen met grote tekorten met name op het gebied van jeugdhulp.
De gemeente Noordoostpolder is hier geen uitzondering op.
Hieronder staan risico´s genoemd waar we als gemeente aandacht voor hebben en nauwlettend
zullen volgen.
a. Door een betere lokale toeleiding stijgt de zorgconsumptie. De lokale toeleiding is laagdrempeliger
		
geworden. Dat betekent dat jeugdigen en ouders eerder hulp en ondersteunen (kunnen) vragen. Dit
		
heeft er mede toe bijgedragen dat er een stijging van de zorgconsumptie heeft plaatsgevonden.
b. Door onvoldoende sturing op het normaliseren (goed is goed genoeg) en demedicaliseren, zal de
		
zorgconsumptie steeds sneller toenemen. Er is nu een situatie ontstaan dat steeds meer jeugdigen in
		
zorg zijn. Wellicht ook voor situaties die maatschappelijk als zelf op te lossen worden geacht. Ook de
		
diversiteit in aanbod van professionele aanbieders is toegenomen, zij spelen hiermee op “commerciële”
		
wijze in op de zorgvraag die leeft. Het niet voeren van het gesprek over alternatieve oplossingen in het
		
voorveld en eigen kracht/netwerk houdt deze situatie en daarmee stijgend kostenniveau in stand.
		
De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat de maatschappelijke discussie over ‘wat is goed
		
genoeg?’ hardnekkig is. Deze discussie willen we de komende periode blijven voeren met inwoners,
		
professionals en aanbieders.
c. De gemeente is niet de enige toegang tot de zorg. Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten
		
mogen direct verwijzen, evenals de rechter en de gecertificeerde instelling. Een groot deel van de
		
nieuwe zorgvragen (met name op het gebied van Cure) komt via dit kanaal binnen. Wanneer we grip
		
willen krijgen op de instroom en in willen zetten op zuinige en zinnige zorg, zullen we moeten investeren
		
op de samenwerking met deze verwijzers / partners. Wanneer deze aanpak niet of onvoldoende slaagt,
		
zal bij voldoende behandelcapaciteit bij uitvoerende zorgaanbieders dit leiden tot een verdere
		 kostenstijging.
d. De gemeente heeft een zorgplicht. Het budget is niet leidend, maar de zorgvraag. Wanneer het budget
		
op is en er noodzakelijkerwijs zorg ingezet moet worden, heeft de gemeente een betalings- en
		
leveringsplicht. Ook dit kan leiden tot oplopende kosten.
e. De herziening van de objectieve verdeelmodellen Sociaal domein. De herziening van de verdeel		
modellen zal leiden tot een andere financiële uitkomst voor gemeenten. De mate van afwijking ten
		
opzichte van het huidige budget is nog niet bekend. Ondanks de onzekerheid is dit enerzijds een risico
		
op lagere inkomsten en anderzijds een kans op hogere. Het is zaak deze goed in beeld
		
te houden.
f. De beheersmaatregelen sorteren onvoldoende effect. De praktijk moet uitwijzen
		
of de voorgenomen beheersmaatregelen voldoende effect hebben om de
		
transformatie te versnellen en/of dit leidt tot een financiële besparing.
		
Door middel van monitoring wordt dit nauwlettend in de gaten
		 gehouden.
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8.5. Contractering en bekostiging
Ons zorglandschap bestaat globaal gezien uit (preventieve) algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Voor algemene voorzieningen geldt dat financiering via een subsidie dan wel vaste
aanneemsom het meest gebruikelijk is. Voor de maatwerkvoorzieningen daarentegen geldt dat er meer
varianten mogelijk zijn.
De vorm van uitvoeren en bekostigen is van invloed op het te behalen resultaat. Allereerst is het goed te
benoemen dat er meerdere bekostigings- en uitvoeringsvormen zijn en dat iedere combinatie voor- en
nadelen heeft. Daarbij is er geen model wat goed dan wel fout is.
Wanneer we spreken over bekostigen, gaat het om de manier van betalen van de zorg. Waarbij er sprake
kan zijn van prijs per eenheid tot een vaste aanneemsom voor de totale dienstverlening en alles daar tussen.
Bij de uitvoering gaat het om vormgeving van de inhoud van de zorg, bijvoorbeeld door middel van vaste
voorgedefinieerde zorgproducten, tot een brede taakomschrijving.
De combinatie van uitvoering en bekostiging zijn o.a. van invloed op de toegang, keuzevrijheid en
handelingsruimte voor de professional. Voor de uitvoering van de taken binnen het Sociaal domein wordt
door gemeenten de bekostiging vaak direct gekoppeld aan een uitvoeringsvariant. Hierbij worden de
volgende drie basisvarianten gehanteerd:
- Inspanningsgerichte uitvoering, ook wel PxQ financiering genoemd.
- Ouputgerichte uitvoering, ook wel cliënt– of trajectfinanciering genoemd.
- Taakgerichte uitvoering, ook wel subsidie of lumpsum financiering genoemd.
Nogmaals er zijn meerdere combinaties te bedenken, want ook een inspanningsgerichte uitvoering tegen
een vaste aanneemsom is zeer goed mogelijk.
De verschillen tussen de 3 genoemde varianten worden in onderstaande tabel op hoofdlijnen inzichtelijk
gemaakt.

Thema

Inspanninggericht

Outputgericht

Taakgericht

Toegang

Sociaal team

Sociaal team

Bij aanbieder

Keuzevrijheid

Groot

Groot

Beperkt

Inspanningenkwaliteitsbeheer

Licht

Middel

Intensief

Professionele ruimte
aanbieder

Beperkt

Gemiddeld

Groot

Afrekenmethode

Werkelijk gebruik

Afgesproken prestatie

Vaste prijs

Wijze van bekostiging / inkoopstrategie
De vormgeving van het zorglandschap is nog volop in ontwikkeling. Omdat de
wijze van bekostigen en uitvoeren van invloed is op de resultaten die behaald
worden en de effecten die op zullen treden, kiest gemeente Noordoostpolder
nadrukkelijk niet voor een specifieke voorkeursvariant van bekostigen. Maar
stemt dit per onderdeel af op de benodigde resultaten en aspecten die op het te
ontwikkelen gebied een rol spelen.
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Toegang
Als gemeente Noordoostpolder streven we naar laagdrempelig toegankelijke zorg. We onderzoeken dan
ook hoe een beschikkingsarme toegang georganiseerd kan worden. Belangrijk hierbij is dat dit voldoet aan de
eisen van rechtmatigheid en de rechten van de inwoner. We streven daarbij naar een zo administratief
luw proces.
De organisatievorm van de toegang is van invloed op de te kiezen bekostigingsvorm. In Noordoostpolder
vindt een deel van de toeleiding naar jeugdhulp via het sociaal team plaats. Het werken met taakgerichte
bekostiging in het achterliggende specialistische veld ligt dan niet direct voor de hand. Bij een eerlijk
speelveld horen in dat geval vooraf vastgestelde toegangscriteria waarop de aanbieder zelf de toegang
bepaalt. Zo ontstaat er een situatie van dubbele toegang.
Echter juist bij jeugdhulp die rechtstreeks door de inwoner te benaderen is, biedt taakgerichte bekostiging
kansen op het gebied van verbetering van effectiviteit, doelmatigheid en kostenbeheersing. En zal de
aanbieder zelf optreden als poortwachter.

Wachttijd
Naast toegang tot zorg is vooral de toegangstijd een belangrijk aandachtspunt. Wachttijden binnen de zorg
zijn niet onwenselijk, zolang dit niet leidt tot onwenselijke situaties van de jongere en zijn/haar ouders.
Toegangstijden zijn onderdeel van de contractering waarin breed gedragen en aanvaardbare normen gesteld
worden. Wanneer deze niet gehaald worden zal bijsturing plaatsvinden, waarbij financiële middelen een rol
spelen, maar niet per definitie de oplossing zijn.

Keuzevrijheid & kwaliteit
De gemeente Noordoostpolder vindt het belangrijk inwoners passende, maar ook hoogkwalitatieve zorg te
bieden. Het college houdt daarbij redelijkerwijs rekening met de behoeften en persoonskenmerken van de
jeugdige en zijn ouders, met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond
van de jeugdige en zijn ouders. Voor zover redelijkerwijs mogelijk, wordt de jeugdige en zijn ouders keuzevrijheid geboden met betrekking tot de inzet van jeugdhulp11. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en
wordt als belangrijke voorwaarde aan alle jeugdhulp gesteld. Wanneer er een keuze is tussen kwaliteit en
identiteit, staat kwaliteit voorop.
Keuzevrijheid speelt een belangrijke rol bij kwalitatieve en financiële beheersbaarheid. Naarmate het aantal
aanbieders en daarmee de keuzevrijheid groter wordt, neemt de span of control toe. Deze twee grootheden
moeten met elkaar in balans zijn en ook hier geldt dat de beheersing van o.a. kwaliteit voorop staat.

Zorg in natura versus persoonsgebonden budget
Jeugdhulp kan verstrekt worden in Zorg in Natura (ingekocht door de gemeente) of via een
Persoonsgebonden budget (hierna: PGB). In de Jeugdwet staat dat het uitgangspunt is dat de jeugdige
en zijn ouder een voorziening in natura krijgen. Dit uitgangspunt wordt door gemeente Noordoostpolder
gedeeld, zodat o.a. kwaliteitsbewaking en sturing beter te organiseren zijn.
De verstrekking van het PGB zal ten hoogste gelijk zijn aan de kosten van Zorg in Natura.
Een PGB mag geweigerd worden wanneer de kosten van het PGB hoger zijn dan de kosten
van Zorg in natura. Wel is in de Jeugdwet opgenomen dat de cliënt het mogelijke surplus
zelf bijbetaalt.

11

Zie Jeugdwet art. 2.3 lid 4.
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9. MONITORING EN VERANTWOORDING
Als het gaat om eventuele aanvullende kwaliteitseisen vanuit de regio of de gemeente, zal de bewaking ervan
plaatsvinden door middel van verantwoordingen en dialoog met zorgaanbieders over hun kwaliteit. Om de
resultaten te meten, hebben we resultaatgerichte indicatoren nodig. Deze indicatoren zijn bepaald aan de hand van
maatschappelijke effecten die wij willen realiseren, zoals:
- Inwoners weten waar ze terecht kunnen met vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien.
- Ondersteuning wordt zoveel mogelijk geleverd door personen uit het eigen netwerk en zo dichtbij mogelijk.
- Passende ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen met een hulpvraag.
- Cliënten zijn tevreden over de geboden ondersteuning (inclusief de toeleiding en toewijzing).
- De veiligheid van jeugdigen is gewaarborgd.
De zorg voor onze jeugdigen wordt zowel lokaal als regionaal ingekocht. Dit betekent dat ook de monitoring en
verantwoording zowel lokaal als regionaal plaatsvindt. De monitoring voor de regionaal ingekochte zorg zal daar
plaatsvinden. De lokaal ingekochte jeugdhulp, de lokale toegang en aanbod in het preventieve domein zal op lokaal
niveau worden verantwoord.
Ondanks regionale samenwerking is elke gemeente individueel verantwoordelijk voor haar jeugdhulpbeleid. In het
kader van integrale sturing worden de resultaten uit de regionale monitoring geïntegreerd met lokale resultaten.
Zo legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad en haar burgers en zijn verschuivingen tussen de
segmenten in beeld.

9.1.

Rapportage jeugdhulp voor de raad

Om de gemeenteraad goed te informeren wordt halfjaarlijks een extra rapportage jeugdhulp aan de raad verzonden.
De hoofdthema’s voor de rapportage zijn:
- Zorgvraag
- Beschikbaarheid / bereikbaarheid
- Kwaliteit en doelmatigheid
- Financiën
Dit stelt de gemeenteraad in staat kennis te nemen van de actuele stand van zaken gedurende het jaar en indien
nodig op onderdelen bij te sturen. De rapportage wordt bij aanvang geagendeerd en besproken tijdens de
commissie Samenlevingszaken en in een later stadium bij de ingekomen stukken van het college gevoegd.
Naast deze rapportage is de reguliere planning en control cyclus van toepassing: begroting, voorjaarsrapportage,
perspectiefnota, najaarsrapportage en jaarrekening.

9.2. Tellen en vertellen
De gemeente stuurt op resultaten die bijdragen aan de beoogde maatschappelijke effecten van ons beleid. Kort
gezegd houdt het in dat gestuurd wordt op wat bij de deelnemers en gebruikers teweeg wordt gebracht. Wat is nu
de bedoeling van een bepaalde activiteit of voorziening, wat moet die voor de gebruikers betekenen en bij hen
teweeg brengen? Met het sturen op resultaten is ook een andere manier van verantwoorden nodig. Klantervaringen worden belangrijker in het bepalen van het resultaat, evenals storytelling. Het gaat om tellen en vertellen. Het
doel van verantwoording bij resultaten verschuift naar informeren en leren in plaats van naar afrekenen. Kernvraag
is of de goede dingen worden gedaan. Gemeente en organisatie leren samen of de activiteiten effectief zijn of dat
voor andere interventies gekozen moet worden. Tijdens de dag van de verantwoording presenteren organisaties de
behaalde resultaten aan de gemeenteraad. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd in juni.
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10. BIJLAGEN
10.1. Hoe hebben we het georganiseerd?
10.1.1. Toegang
Jeugdigen en hun ouders kunnen voor jeugdhulp terecht bij de gemeente.
Er zijn een aantal mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze jeugdhulp.
Ouders kunnen zelf een plan opstellen en voorleggen aan de gemeente. Ouders kunnen ook de hulp in roepen van het Sociaal team NOP, de huisarts,
de jeugdarts en/of de medisch specialist.
Als het gaat om veiligheidskwesties wordt de toegang tot (verplichte) jeugdhulp geregeld
via Veilig Thuis Flevoland (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling:
AMHK). Als het gaat om kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering verloopt
de toegang via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter of een medewerker van
de justitiële jeugdinrichting.

Toegang via Sociaal team NOP
Het Sociaal team NOP is het aanspreekpunt voor vragen van inwoners die enige vorm van
jeugdhulp of jeugdhulp nodig zeggen te hebben, zij staan naast de inwoners om samen te
kijken wat er nodig is. Zij doen dat op twee manieren: door in te spelen op signalen uit de
wijk en in te gaan op vragen van individuele inwoners of gezinnen. Bij jeugdhulpvragen gaan zij in gesprek
met degene die een vraag heeft en vragen de omgeving mee te denken. Zij verlenen zelf geen jeugdhulp,
maar zijn wel deskundig op één of meerdere gebieden en stimuleren bewoners om samen met hun
omgeving zo veel mogelijk oplossingen te zoeken voor hun vragen. Hiermee werken zij preventief: dat sluit
beter aan bij de inwoner en voorkomt inzetten van professionele jeugdhulp. Zij hebben voldoende kennis
om te kunnen inschatten of die jeugdhulp wel degelijk nodig is en erbij gehaald moet worden.
Bij jeugdhulpvragen wordt er gebruik gemaakt van het familiegroepsplan. Dit plan is een jeugdhulpverleningsplan dat de ouders van de jeugdige samen met (bloed)verwanten en andere personen uit
het sociale netwerk opstellen. De bedoeling is dat ouders, familieleden en andere betrokkenen de
mogelijkheid krijgen mee te denken en te helpen aan een oplossing voor de problematiek en dat er naast
formele jeugdhulp ook informele jeugdhulp wordt ingezet. Er wordt gewerkt vanuit het handelingsperpectief
“De Nieuwe Route”.
Hierbij staan de volgende principes centraal:
1. Het familiegroepsplan stel je op met jeugdhulpvrager en omgeving.
2. Het familiegroepsplan sluit aan bij de leefroute van de jeugdhulpvrager en haar omgeving.
3. Besluitvorming vindt zoveel als dat kan plaats door de jeugdhulpvrager met haar omgeving.
Indien er bij het opstellen van het familiegroepsplan blijkt dat inzet van de cliënt zelf, het netwerk, andere
betrokkenen en algemeen toegankelijke voorzieningen onvoldoende zijn, kan geïndiceerde jeugdhulp
ingezet worden. De medewerkers van het sociaal team kunnen hierin adviseren. Het familiegroepsplan dient
dan als basis voor de aanvraag van de geïndiceerde jeugdhulp en wordt door de backoffice van de
gemeente verder afgehandeld. De backoffice bevestigt de indicatiestelling, heeft contact met de
zorgaanbieders en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Krachtig Noordoostpolder voor de jeugd

42

Hoe verloopt de route via het sociaal team?
Signalen en vragen komen bij het sociaal team binnen via verschillende kanalen. Dit kan via de vier VIA’s12,
school, huisarts, buren, van de inwoner zelf, ziekenhuis, justitie, jeugdartsen en anderen. De school beschouwen we als een belangrijke vindplaats. Eenvoudige vragen worden direct bij de VIA’s beantwoord en/of opgelost. Goede vraagverheldering is steeds nodig om signalen tijdig door te verwijzen, want soms zit er achter
een eenvoudige vraag een probleem op meerdere leefgebieden.
De medewerker van het sociaal team:
- organiseert een planbijeenkomst met cliënt en meedenkers uit het netwerk;
- maakt een inschatting wat het netwerk kan betekenen en of de situatie veilig is, zeker als er
		 minderjarigen bij betrokken zijn;
- ondersteunt, indien nodig, bij het maken van het familiegroepsplan. Hierin wordt altijd een
		 planbewaker benoemd, indien de cliënt niet zelf de regie kan voeren;
- indien bij het opstellen van het familiegroepsplan de conclusie is dat inzet van de cliënt zelf,
		 het netwerk, andere betrokkenen en algemeen toegankelijke voorzieningen onvoldoende zijn,
		 kan geïndiceerde jeugdhulp nodig zijn. De medewerkers van het sociaal team, afhankelijk van hun
		 specialisme, kunnen hierin adviseren. Uitgangspunt hierbij is dat er haalbare doelen worden gesteld
		 en tijdig afgeschaald wordt;
- zorgt ervoor dat de zorgindicatie verder wordt geformaliseerd en in gang wordt gezet vanuit de
		 backoffice van de gemeente;
- blijft bij de cliënt/gezin betrokken tot de geïndiceerde jeugdhulp start en draagt dan warm over,
		 dus in aanwezigheid van de cliënt en betrokkenen;
- checkt na een van tevoren afgesproken periode hoe de casus verloopt;
- doet zelf geen jeugdhulpverlening.
Wanneer nodig wordt dienstverlening van specialisten of het interventieteam erbij gehaald. De volgende specialisten zijn beschikbaar: jeugdartsen, GZ-psycholoog, gedragswetenschapper, verpleegkundige OGGZ en de
procesregisseur. Het interventieteam gaat over vragen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Toegang via huisarts, jeugdarts en medisch specialist
In de Jeugdwet is vastgelegd dat de jeugdhulp toegankelijk is na verwijzing van de huisarts, jeugdarts of
medisch specialist. De gemeente heeft de plicht om een aanbod te organiseren dat kwalitatief en kwantitatief
toereikend is. Wettelijke verwijzers verwijzen naar het gecontracteerde aanbod. Het betreft zowel de lichtere
vormen van jeugdhulp als de gespecialiseerde vormen van jeugdhulp binnen het niet vrij toegankelijke en het
gedwongen (justitieel) kader. De gemeente heeft hierbij een leveringsplicht en is financieel
verantwoordelijk. In de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten samen met huisartsen tot
afspraken moeten komen over het o.a. voorschrijf- en verwijsgedrag en over de inzet
van de huisarts, medisch specialist en de jeugdarts binnen het uitgangspunt één
gezin, één, plan en één regisseur.
De afspraak is dat een cliënt met de verwijzing door huisarts, jeugdarts
of medisch specialist zich binnen drie maanden meldt bij een jeugdhulpaanbieder. Daarna gaat de jeugdhulpaanbieder in overleg met
de gemeente over de in te zetten jeugdhulp. Niet gecontracteerde
jeugdhulp of ingezette jeugdhulpverlening voordat er sprake is
van een geldige verwijzing (met uitzondering van crisis)
wordt niet vergoed.
12

VIA: Voorlichting Informatie en Advies

Krachtig Noordoostpolder voor de jeugd

43

Toegang via het gedwongen kader
Daarnaast is ook toegang mogelijk vanuit het gedwongen kader (via de gecertificeerde instelling en de
rechter). In dit geval kan de gezinsvoogd of reclasseerder vormen van jeugdhulp inzetten die nodig wordt
geacht als uitvoering van de opgelegde maatregel (opgelegd door de rechter). Bij spoed- en crisiszorg is
sprake van niet-planbare jeugdhulp. Afhankelijk van de situatie en de ernst van de crisis kunnen alle vormen
van jeugdhulp nodig zijn. Het is belangrijk dat er een goede verbinding is tussen de toegangspoorten (sociaal
team en derde verwijzers).

10.1.2. Inzet vertrouwenspersoon, klachtrecht en privacy
Vertrouwenspersoon
Bij alle vormen van ondersteuning, van licht tot zwaar en binnen elke sector, moeten ouders en jeugdigen
een beroep kunnen doen op een cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Deze vertrouwenspersoon staat open
voor vragen, het geven van informatie en een eventuele bemiddeling bij het verschillen van inzicht met
hulpverleners bij een behandeling. Ook kan de vertrouwenspersoon een ondersteunende rol vervullen bij
het indienen van officiële klachten op grond van het klachtrecht. De vertrouwenspersoon moet werkzaam
zijn bij een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die onafhankelijk is van ons college, de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling en Veilig Thuis. De inspectie ziet toe op de onafhankelijkheid
van de vertrouwenspersoon. De functie van de vertrouwenspersoon wordt uniform en op landelijk niveau
vorm gegeven. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) treedt hierbij op als hoofdaannemer.

Klachtrecht
Gemeentelijk sluiten we aan bij de bestaande gemeentelijke klachtregeling van de Gemeente Noordoostpolder.
De gemeente is op grond van de Algemene wet bestuursrecht verplicht tot een behoorlijke behandeling van
mondelinge en schriftelijke klachten over gedragingen van personen en bestuursorganen die onder haar
verantwoordelijkheid werkzaam zijn.
Voor de melding van klachten over de feitelijke hulpverlening moeten jeugdige of zijn ouders zich richten tot
de aanbieder/instelling die de hulpverlening biedt.

Privacy
Het uitgangspunt van de transformatie is dat de eigen verantwoordelijkheid van inwoners voorop staat.
Het uitwisselen en benutten van informatie over inwoners is een middel en
geen doel. Het middel staat ten dienste van de dienstverlening van die
inwoner zelf. Daarom is het van groot belang dat het gebruik van die
informatie zorgvuldig gebeurt en de privacybelangen van de inwoner
continu gewaarborgd zijn. Hierbij past het dat de gemeente en de
hulpverlening terughoudend zijn met het uitwisselen van persoonsgegevens.
Het uitgangspunt is dat inwoners zelf de regie voeren over de
gegevensuitwisseling om hen heen. In geval van gegevensuitwisseling
gelden de voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Lokaal is er is een privacyreglement voor het Sociaal domein ontwikkeld.
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10.1.3. Het terrein van preventie en signalering
Onderwerp						Maatschappelijke partner(s)
Jeugdgezondheidszorg 0 – 18 jaar			

ZONL en GGD

Jeugdgezondheidszorg is de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. De JGZ volgt samen met
ouders de gezondheid en de ontwikkeling van hun kind. In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor deze zorg.

Opvoedondersteuning					

Carrefour, GGD, Humanitas, ZONL, Vitree

Diverse activiteiten ouders te ondersteunen bij het opvoeden van hun kinderen. Het gaat bijvoorbeeld om Homestart, Stevig
Ouderschap, de Nanny’s, Jeugdhulp op School, Kinderen in Echtscheidingssituaties, preventieve zorgcontacten.

Algemeen Maatschappelijk Werk				ZONL
Algemeen maatschappelijk werk helpt bij het oplossen van psychosociale of praktische problemen op allerlei gebieden. Het gaat
om problemen op het gebied van relaties, opvoeding, rouwverwerking, financiële problemen, eenzaamheid of schoolproblemen.
Er is geen leeftijd gebonden aan de hulp, ook jongeren kunnen bij het algemeen maatschappelijk terecht.

Opgroeien						Carrefour, GGD, Tactus, Onderwijs
Gezamenlijk met het onderwijs en maatschappelijke partners werken aan het ontwikkelen van preventieprogramma’s, gericht op
de leefomgeving van de jeugd en jongeren waarbij de activiteiten niet alleen bedoeld zijn voor de jeugd zelf maar ook voor
de ouders en anderen in de samenleving die ermee te maken hebben. Het gaat om het terugdringen van alcohol- en drugsproblematiek door bewustwording, hoe om te gaan met groepsdruk. Het gaat om bijv. Party proof, op tijd voorbereid.

Combinatiefunctie					Carrefour en Cultuurbedrijf
Door middel van sport, bewegen en cultuur wordt de horizon en de sociale context van jeugdigen verbreed. Aandacht is er voor
jeugdigen die om welke reden dan ook hier minder gemakkelijk aan deelnemen. Het gaat daarbij om signalen van (psycho)
motorische achterstanden, overgewicht, sociale verlegenheid, onzekerheid, over- of ondergewicht, uitsluiting. De activiteiten
worden uitgevoerd door de combinatiefunctionarissen sport en cultuur.

JOGG								Carrefour en publieke en private partijen
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De JOGG-aanpak richt zich op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren
(0-18 jaar) het hoogst is. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en
tot meer aandacht voor voeding en beweging.

Taalstimulering en voorkomen
ontwikkelingsachterstanden				

Bibliotheek, Peuteropvang, Onderwijs, Carrefour, GGD

Beheersing van de Nederlandse taal als kern van brede ontwikkeling en ontplooiing is van cruciaal belang voor een succesvolle
schoolloopbaan en daarmee voor een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Taal is ook het middel bij uitstek voor sociale
omgang en binding en daarmee voor maatschappelijke participatie en integratie. Het gaat bijvoorbeeld om Opstapje, Voor- en
vroegschoolse educatie, Boekenpret.

Jongerenwerk						Carrefour
De ambulante jongerenwerker werkt preventief en sluit aan bij de leefwereld van jongeren. Daarnaast is de website JonginNOP.nl
is voor jongeren, hun ouders/verzorgers en professionals met informatie over alle onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn.
Via de site en andere sociale media wordt actief contact gelegd met jongeren. Ook is een team van jongeren uit de gemeente
Noordoostpolder getraind tot keetadviseur.

Voortijdig Schoolverlaten				

Gemeente en Onderwijs

De leerplichtambtenaren zijn bereikbaar voor jongeren en scholen als er problemen zijn met het naar school gaan. Activiteiten zijn: verzuimspreekuur op de scholen, ziekteverzuimproject, schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs
en fysiek mentale weerbaarheid.
Gezonde school						GGD
Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak
helpt bij het planmatig en structureel werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. De GGD stimuleert scholen
voor een Gezonde School aanpak.

Platform NadaNop					

Voortgezet onderwijs, Tactus, Heelal, Jeugdagenten, GGD, IGW

Partijen werken samen aan een veilige en gezonde leeromgeving. Partijen hebben afspraken en regels over het gebruik van
genotsmiddelen in en om de scholen. Het gaat o.a om afspraken over roken, drugs, veiligheid, alcohol en kluiscontrole.
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10.1.4. Ondersteuning in het gezin
Wanneer er toch meer nodig is dan preventie, is er sprake van ondersteuning. Voor de toeleiding naar deze
hulp kan men terecht bij het Centrum voor Jeugd & Gezin, Sociaal team NOP en de huisarts, jeugdarts en/of
medisch specialist. Ondersteuning in het gezin is bijna altijd vrijwillig van karakter. Alleen wanneer het écht
niet anders kan en de veiligheid van kinderen niet gegarandeerd kan worden, is gedwongen hulpverlening aan
de orde.

Ambulante hulpverlening
Het grootste deel van de hulpverlening heeft een ambulant karakter. Dat wil zeggen dat de ondersteuning
gehaald wordt bij een organisatie of dat de ondersteuning gebracht wordt naar de thuissituatie. Er is in ieder
geval geen sprake van opname in een instelling of wonen in een residentiële setting. De meeste vormen van
ondersteuning zijn ambulant, zoals dagactiviteiten, ondersteuning of de Jeugd GGZ.
Belangrijk is dat de inzet van ambulante hulp in overeenstemming is met het uitgangspunt één gezin, één plan
en één regisseur. In Noordoostpolder noemen we de regisseur een planbewaker. Wie de taak van planbewaker
uitvoert, wordt per situatie bekeken. De planbewaker ziet toe of het familiegroepsplan uitgevoerd wordt zoals
afgesproken. Hulpverlening moet er toe doen en zo kort of lang mogelijk als nodig worden ingezet. Wanneer
er sprake is van complexe problematiek zullen ambulante hulpverleners uitgenodigd kunnen worden voor de
planbijeenkomst. Wanneer ambulante hulp kan worden afgerond, wordt dit gemeld bij de planbewaker.

Gedwongen hulpverlening: jeugdbescherming en jeugdreclassering
Wanneer kinderen in een gezin niet meer veilig zijn en ouders willen niet meewerken aan vrijwillige hulpverlening, dan kan jeugdbescherming worden ingezet. Jeugdbescherming en jeugdreclassering (en de gesloten
jeugdzorg) zijn bijzondere taken vanwege het verplichtende karakter voor ouders en kind. Het doel van de
kinderbeschermingsmaatregel is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het
kind. Het opleggen daarvan betekent dat wordt ingegrepen in het privéleven van de jeugdige en zijn ouders.
Deze maatregel moet dan ook feitelijk onderbouwd zijn en zorgvuldig voorbereid.
Deze beginselen gelden ook voor de uitvoering van jeugdreclassering. Het doel van jeugdreclassering is het
voorkomen van recidive en het realiseren van een gedragsverandering bij de betrokken jeugdige. Het jeugdstrafrecht houdt daarbij rekening met de eigen aard en ontwikkeling van de jeugdige. Dit komt onder andere
tot uiting in de leeftijdsondergrens van 12 jaar, waaronder jeugdigen niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd en het adolescentenstrafrecht dat toepassing van het jeugdstrafrecht mogelijk maakt bij jeugdigen die
ten tijde van het plegen van het delict 18 tot 23 jaar oud zijn.
Een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering wordt uitsluitend uitgevoerd door een gecertificeerde instelling. De gezinsvoogd en de jeugdreclasseerder bieden zelf geen jeugdhulp aan, maar voeren
een maatregel op basis van een gerechtelijke uitspraak uit. Via een Algemene Maatregel van Bestuur wordt
bepaald waaraan de gecertificeerde instelling moet voldoen om een certificaat te krijgen. Dit kader richt zich
op de deskundigheid van medewerkers, de gehanteerde methodieken en interventies, de organisatie en haar
werkprocessen en de ketensamenwerking met andere organisaties.
De jeugdhulp die wordt ingezet voor de uitvoering van een dergelijke maatregel gaat in
overleg met het Sociaal team NOP en/of de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk
voor een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren en om te voorzien in een kwalitatief toereikend
aanbod van jeugdhulp waarvan deze gecertificeerde instelling gebruik wil maken. Daarnaast bevordert de jeugdwet dat de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogden
al in een eerder stadium betrokken worden waarbij de hulp gericht is op het versterken van
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de eigen kracht, ouders te bewegen tot vrijwillige medewerking. Om deze samenwerking te
versterken worden er themabijeenkomsten georganiseerd met professionals uit zowel het
vrijwillige als het gedwongen kader.
De gemeente Noordoostpolder heeft samen met de andere gemeenten in de
Regio Flevoland afspraken gemaakt over de inzet en de samenwerking met
Samen Veilig. Samen Veilig is de hoofdaannemer voor de uitvoering van
Jeugdbescherming en –reclassering en werkt samen met een tweetal
onderaannemers, namelijk de William Schrikker Groep en het Leger des Heils
om optimaal te kunnen aansluiten bij alle doelgroepen uit de samenleving.
Op dit moment hebben we ook de drang (begeleiding op het snijvlak van vrijwillige en
gedwongen kader) ingekocht bij Samen Veilig. We noemen dit ook wel de niet-vrijblijvende
hulpverlening. Als gemeente willen we deze taak onderbrengen bij het Sociaal team NOP,
omdat dit eigenlijk nog behoort tot de lokale toegangstaak van de gemeente.
Onderzocht moet worden welke extra deskundigheid hiervoor nodig is. Inmiddels is
er al een lokale procesregisseur (werkzaam bij GGD Flevoland) aangesteld die kan
voorzitten bij stagnatie van zaken en hierin doorzettingsmacht heeft.

Ondersteuning buiten het gezin
Soms kunnen kinderen en jeugdigen tijdelijk of voor een langere tijd niet meer thuis
wonen. Dit kan zowel vrijwillig als gedwongen zijn. Het meest wenselijke is dat kinderen veilig in hun eigen
gezin kunnen opgroeien. Wanneer er sprake is van ondersteuning buiten het gezin, is er – bij voldoende
veiligheid – altijd de inzet om zo spoedig mogelijk terug te keren naar het eigen gezin. We onderscheiden
verschillende vormen van ondersteuning buiten het gezin, namelijk pleegzorg, residentiële zorg en gesloten
jeugdzorg.

Pleegzorg
Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp waarbij de jeugdige tijdelijk bij een ander gezin gaat wonen met als
uiteindelijke doel dat de ouders de opvoeding zelf weer op zich nemen. De pleegouders hebben geen
zeggenschap over hun pleegkind. Pleegouders kunnen zowel binnen als buiten het sociale netwerk
gevonden worden. Wij vinden dat pleegzorg de voorkeur heeft boven plaatsing in een residentiële instelling.
Dit op grond van zowel inhoudelijke (gezinssituatie heeft voorkeur boven instelling) als financiële argumenten
(de inzet van pleegzorg is goedkoper).

Residentiële jeugdhulp
In de residentiële jeugdhulp verblijven kinderen en jongeren, op vrijwillige of gedwongen basis, dag en nacht
buiten hun eigen omgeving. Er bestaan verschillende typen residentiële zorg zoals gezinshuizen, leef- en behandelgroepen, kamertrainingscentra, en de gesloten jeugdzorg. Ook zijn er leefgroepen met een
deeltijdarrangement - waarbij jeugdigen deels in de groep wonen en bijvoorbeeld in het weekend thuis zijn.

Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg)
Wanneer sprake is van zeer ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige
ernstig belemmeren, kan de rechter een machtiging gesloten jeugdhulp verlenen. Hierbij is het van belang
dat het gesloten verblijf nodig is om te voorkomen dat de jeugdige zich onttrekt aan die hulp of daaraan
door anderen onttrokken wordt. Wanneer er sprake is van een stoornis van de geestvermogens die de jeugdige gevaar veroorzaakt, zal de rechter een machtiging voor opname, verblijf en zorg in een GGZ-instelling
afgeven.
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10.1.5. Samenwerking in geval van veiligheidsrisico’s of crisis
Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen opgroeien en ontwikkelen. De meeste ouders en gezinnen
kunnen deze veiligheid aan hun kinderen bieden. Wanneer deze veiligheid in het geding is, vraagt dit om heldere afspraken en interventies om kinderen en jeugdigen alsnog in veiligheid te brengen. Landelijk zijn afspraken gemaakt om hier op uniforme wijze mee om te gaan.

De Wet Meldcode
Sinds 1 juli 2013 is de Wet Meldcode van kracht. Deze meldcode helpt professionals goed te reageren bij
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Beroepskrachten uit de sectoren gezondheidszorg,
onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie zijn verplicht de meldcode te
gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Hiervoor is het 5 stappenmodel ontwikkeld.
Per 1 januari 2019 is de meldcode aangescherpt. Het is een professionele norm geworden om melding te
doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Daarmee komen onveilige
situaties eerder en langer op de radar van Veilig Thuis. Hiermee kunnen signalen van verschillende melders
gecombineerd worden en krijgt Veilig Thuis een beter zicht op de veiligheid in het gezin over een langere
periode.

Verwijsindex Risicojongeren – ESAR
Wat gebeurt er als gezinnen verhuizen en er zorgen zijn over de veiligheid en voortgang van hulpverlening binnen het gezin? Hoe voorkomen we dat ‘multiproblem gezinnen’ bij een verhuizing buiten beeld raken? Daarvoor is het landelijke instrument Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Professionals hebben binnen hun eigen
gemeente of regio meestal rechtstreekse contacten met andere professionals en risicojongeren en – gezinnen
wel in beeld. Bovenregionaal is de VIR het enige hulpmiddel om met andere professionals in contact te komen.
De VIR is gekoppeld aan ESAR (Elektronische Signaleringsysteem Alle Risicojongeren voor Flevoland). Een
aantal professionals uit het Sociaal team NOP en ook aanbieders kunnen registreren in ESAR. In de VIR worden
geen inhoudelijke, maar feitelijke gegevens geregistreerd. In 2019 vindt er een landelijke evaluatie naar de VIR
plaats. Afhankelijk daarvan wordt gekeken wat de toekomst is van de VIR en daarmee ook van ESAR.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Iedereen kan bij
Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te
doen. Veilig Thuis biedt ook advies en ondersteuning aan professionals die zich zorgen maken om iemand
met wie ze in hun werk te maken hebben.
Wettelijk gezien valt Veilig Thuis onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en
betreft het een taak van de Centrumgemeente Almere. De gemeente Almere heeft dan
ook subsidierelatie met Veilig Thuis Flevoland, maar voor het onderdeel Jeugd wordt
door alle regiogemeenten een inhoudelijke en financiële bijdrage geleverd.
Als gevolg van de aanscherping van de wet meldcode en de extra taken in het
kader van de radarfunctie is de druk op Veilig thuis toegenomen. Het aantal
meldingen en advies is bij Veilig thuis substantieel toegenomen waardoor
de wachttijd toeneemt. De realiteit is dat er een hogere instroom is
dan begroot, daarnaast is er krapte op de arbeidsmarkt waardoor
onvoldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn.
Om meer grip te krijgen op de problematiek van huiselijk
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geweld en kindermishandeling wordt in het najaar van 2019 een plan van aanpak opgesteld om de situatie in
2020 te beïnvloeden. Het plan van aanpak bestaat uit maatregelen gericht op het bieden van (gezinsgerichte)
preventie, vroegsignalering van (potentiële) problemen, het snel kunnen inzetten van hulpverlening en het
optimaliseren van de ketensamenwerking.

Crisishulp
Eén van de projecten in het programma zorglandschap jeugd Flevoland is het project ‘Crisishulp op orde’.
Per 1 mei 2019 is het Integraal Crisisteam Flevoland (0 – 100 jaar) gestart. Dit is een samenwerking van de
bestaande crisisteams die binnen de regio Flevoland actief zijn. Dit zijn GGZ Centraal, Veilig Thuis Flevoland
en GGD Flevoland. Het team is gespecialiseerd is acute psychiatrische problematiek, huiselijk geweld,
kinder- en ouderenmishandeling, verward gedrag, zorgwekkende zorgmijders, jeugd- en opvoedproblemen
of een combinatie hiervan.
Het crisisteam richt zich op het verminderen van de crisis, veiligheidsafspraken, herstel van rust, afspraken
ter overbrugging tot de eerstvolgende werkdag en zo nodig overdracht aan een regievoerende partij.
Het team is 24/7 bereikbaar via de bestaande meldpunten en bereikbaarheidsdiensten. Als de situatie daar
om vraagt, roepen de medewerkers de kennis of hulp in van andere partijen. Zo bieden ze samen de
beste hulp. Medewerkers van GGZ Centraal en Veilig Thuis Flevoland zitten overdag fysiek bij elkaar met
faciliteiten als een beoordelingskamer en klinische functies. Hierdoor is het mogelijk om snel in passende
samenstelling op een crisissituatie af te gaan en de melding een passend vervolg te geven.
In Flevoland is een crisiswijzer ontwikkeld waarbij professionals per gemeente stapsgewijs een beslisboom
kunnen volgen om te komen op de juiste plek. Zie hiervoor http://regio.almere.nl/crisiswijzer-flevoland/
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10.2. Begrippenlijst

Ambulante jeugdhulp			
								

Vorm van hulpverlening waarbij de ondersteuning gehaald wordt bij een
organisatie of gebracht wordt naar de thuissituatie.

ESAR		 					
Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd = de aansluiting op de Verwijs
								Index Risicojongeren.
Gedwongen jeugdhulp 		
Jeugdhulp met verplichtend karakter, zoals jeugdbescherming en
								jeugdreclassering.
Gesloten Jeugdhulp			
Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) is een vorm van zorg en behandeling voor
								jongeren met ernstige gedragsproblemen.
Groene druk				
								

is de verhouding tussen het aantal jongeren van 0 – 20 jaar en het aantal mensen
tussen de 20 en 65 jaar.

Jeugd GGZ				
Jeugd Geestelijke gezondheidszorg. In Noordoostpolder benoemen we dit ook
								wel als ‘Cure’.
Jeugdbescherming			
								

Jeugdbescherming is een gedwongen maatregel die de rechter kan opleggen als
vrijwillige hulp niet werkt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld'.

Jeugdbeschermingstafel		
								
								
								
								

De Jeugdbeschermingstafel wordt bijeen geroepen om samen met ouders,
het kind (> 12 jaar) en betrokken professionals, in gesprek te gaan over zorgen
met betrekking tot de ontwikkeling en veiligheid van het kind. Het doel hierbij is
om te komen tot afspraken die de ontwikkeling van het kind ten goede zal komen
en die de veiligheid herstellen.

Jeugdgezondheidszorg			
Preventieve generalistische zorg voor alle jeugd. De JGZ richt zich op het gezond en
								
veilig opgroeien van alle kinderen en het normale, positieve opvoeden door
								
ouders. De JGZ doet dat door periodiek gezondheidsonderzoek in de brede zin,
								
ondersteuning van zelfredzaamheid van ouders en kinderen, bevorderen van
								
gezonde leefwijze van gezinnen, vroegtijdig signaleren en hulp bieden om bij te
								sturen bij ziekte.
Jeugdhulpplicht				
De gemeentelijke plicht om jeugdhulp te bieden wanneer kinderen en jeugdigen
								
dat nodig hebben. Wat gemeenten daarvoor doen is opgenomen in beleidsplan
								en verordening.
Jeugdige				Persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt conform verordening;
Jeugdreclassering
		
								
								
								

Jeugdreclassering is bedoeld voor jeugdigen van 12 jaar en ouder die een strafbaar
feit hebben gepleegd en voor de rechter moeten komen. Naast een boete,
taakstraf of gevangenisstraf, kan de rechter ook beslissen om de jongere
begeleiding door een jeugdreclasseringswerker op te leggen.

Kinderbeschermingsmaatregel		
Rechterlijke maatregel waarbij ouders verplichte hulp krijgen bij de opvoeding
								van hun kinderen.
Maatwerkvoorziening			
Een maatwerkvoorziening is een voorziening die toegekend wordt aan een
								
persoon en voor langere tijd nodig is. Bij toekenning wordt door de gemeente een
								beschikking afgegeven.
Niet vrij toegankelijke voorziening
Een voorziening waarvoor een beschikking of een verwijskaart afgegeven moet
								worden.
Onder toezichtstelling (ots)		
Maatregel waarbij het gezag over kind(eren) wordt beperkt (wordt opgelegd door
								de rechter).
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10.2. Begrippenlijst vervolg

OOGO 				

Op Overeenstemming Gericht Overleg (met het onderwijs).

Passend onderwijs			
								
								
								
								
								

Goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek,
want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding, meedoen in de
samenleving en zelfredzaamheid. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het
speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het
daarbij nodig heeft, vormt in het regulier en speciaal onderwijs het uitgangspunt.

Persoonsgebonden budget (PGB)
								
								

Een Persoonsgebonden Budget, kortweg PGB, is in feite niets anders dan een
beschikbaar budget waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Dit budget wordt beheerd
door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Pleegzorg
			
								

Vorm van residentiële jeugdhulp, waarbij kinderen tijdelijk of voor langere tijd bij
een ander gezin woonachtig zijn.

Residentiële jeugdhulp			

Jeugdhulp met verblijf

SVB			 				Sociale Verzekeringsbank
Toegang
			
								

Het proces vanaf het moment waarop burgers zich melden, of worden gemeld,
met een ondersteuningsvraag tot het bieden van ondersteuning.

Transformatie Jeugdhulp

Inhoudelijke vernieuwing van het jeugdstelsel.

Transitie Jeugdhulp

Overheveling taken van het rijk naar de gemeente per 1-1-2015.

		

Veilig thuis
			
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
								
(AMHK). Hieronder valt ook ouderenmishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis
								
terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een
								
melding te doen. Veilig Thuis biedt ook advies en ondersteuning aan professionals
								
die zich zorgen maken om iemand met wie ze in hun werk te maken hebben. Veilig
								
Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld,
								kindermishandeling en ouderenmishandeling.
VIR 							

Verwijs Index Risicojongeren (wettelijke verplichting)  aansluiting via ESAR.

Vrij toegankelijke voorziening		

Voorziening waar men zonder beschikking of verwijsbrief terecht kan.

Vrijgevestigde aanbieders

Zelfstandige zorgaanbieders, niet in dienst van een instelling of organisatie.

Wet Meldcode 			

Landelijke wet voor professionals in de beroepsgroepen.

Zintuigelijke handicap 		

Stoornis in het horen (doven) en zien (blinden).

Zorg in Natura (ZIN)			

Zorg dat door de gemeente rechtstreeks wordt ingekocht.
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