Eindrapportage Outside-In:
Innovatie aanbod jeugd met een beperking en autisme
Recept en ingrediënten voor innovatie in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
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Het Outside-In project heeft concrete aangrijpingspunten opgeleverd voor de verbetering van
dienstverlening die aansluit bij de leefwereld van de van ouders en kinderen
Om dienstverlening te kunnen innoveren moet de klant
daadwerkelijk centraal staan. In dit geval gaat het om
kinderen met een beperking of autisme, maar zeker ook
hun ouders. Zij kunnen namelijk waardevolle inzichten
bieden als ‘ervaringsdeskundigen’.
De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
hebben samen met BeBright onderzoek gedaan naar de
leefwereld van ouders met kinderen met een beperking of
autisme. In een innovatietraject van 3 fasen zijn de
klantinzichten opgehaald en vertaald naar concrete
aangrijpingspunten voor de verbetering van
dienstverlening van de gemeente. De uitkomsten van het
onderzoek zijn beschreven in de rapportage van fase 1*.
De gemeente pakt hierbij een andere rol; ze voert een
ander gesprek met haar burgers en moet haar interne
processen zo inrichten dat inzichten snel kunnen worden
meegenomen en vertaald naar bruikbare diensten en/of
producten. Deze manier van werken blijkt tevens zinvol
om toe te passen voor innovatie in een breed perspectief.

Gedurende het traject zijn veel praktische inzichten
opgedaan:
• Er zijn al een hoop ingrediënten voor succesvolle
innovatie door het grondige onderzoek en de vele
gesprekken die de gemeenten met ouders en betrokken
partijen hebben gevoerd;
• De ouders die hebben meegedacht in het traject zien de
gemeente als een partner en waarderen de openheid en
voelen zich serieus genomen;
• Er is inmiddels een groep van ca. 20 ouders die bekend
zijn bij de gemeente met hun verhaal en graag
meedenken over het vervolg;
• De gemeenten zouden er goed aan doen om deze
mensen in het vizier te houden en te blijven betrekken;
• Er zijn veel ideeën opgehaald voor verbetering van de
dienstverlening, de volgende stap is om deze inzichten te
delen met medewerkers, zorgverleners en deze de
financiële en organisatorische ruimte te bieden om hun
ondersteuningsplannen op te stellen en uit te voeren.
Dit doet recht aan de resultaatgerichte inkoop die de
kwaliteit en integraliteit van zorg moet verbeteren.

*Het rapport is te bekijken via www.bebright.eu/downloads/Rapportage-MVS.pdf
©
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Benodigde ingrediënten voor innovatie zijn een goed inzicht in de leefwereld van de klant en
de ruimte om deze snel om te zetten in werkbare concepten

©

Het start met empathie
Een van de belangrijkste uitgangspunten van klantgerichte
innovatie is het inleven in de klant. Vanuit empathie (of
liefde) voor de ander is het mogelijk om het leven van die
ander te begrijpen. Zo kun je snappen wat hun leven
makkelijk en moeilijk maakt en welke mogelijkheden er zijn
om de kwaliteit van leven te verbeteren. Ondanks de initiële
terughoudendheid van enkelen (“wat voegt dit toe, we
kennen die gezinnen toch eigenlijk al, stel dat ze nog meer
hulp willen, terwijl we moeten bezuinigen”) leverden de
gesprekken veel mooie inzichten op. Het waren bovendien
prachtige gesprekken waarbij de ouders graag vertelden over
het gezinsleven en wat dat mooi, en soms moeilijk maakt.

Bouw op aanwezige eigen kracht en zelfredzaamheid
Iedereen die we spraken lost al veel op via een eigen
netwerk van ouders, grootouders, vrienden, buren of
lotgenoten. De gemeente en de formele hulpverlening is
maar een deel van de oplossingen voor deze gezinnen. De
extra zorg via de gemeente is wel nodig om het soms zeer
complexe gezinsleven draaiende te houden. De gemeente
hoeft alleen maar de eigen kracht te ondersteunen en een
extra zetje te geven. Dat extra zetje kan wel wat
makkelijker worden gemaakt door verbetering van de
informatievoorziening en het vereenvoudigen van de
papierwinkel. Hiermee worden veel frustraties bij de klant
en geld bij de gemeente bespaard.

Een echt gesprek
Een tweede voorwaarde is een echt en open gesprek met
elkaar. Dus niet een keukentafelgesprek waarbij de opdracht
van de gemeente lijkt te zijn om zo weinig mogelijk hulp te
verstrekken en het over te laten aan het netwerk, maar een
goed en ‘ongescript’ gesprek over het dagelijks leven en wat
er nodig is om het beste uit het (gezins)leven te halen. Deze
gesprekken waren een op een door te vertalen naar kansen
voor innovaties voor de gemeente.

Van idee naar actie
De volgende stap is om de klantinzichten om te zetten in
actie. Die actie bestaat uit het ontwikkelen van een
eenvoudig prototype van de nieuwe of verbeterde dienst.
Hierbij zullen alle partijen continue betrokken moeten
blijven, zodat de concepten ook in de praktijk uitvoerbaar
zijn en snel kunnen worden bijgesteld tot een werkbaar
product of dienst.
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Stijgende kosten voor jeugd met een beperking of autisme in de gemeenten Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam zijn aanleiding voor innovatie

•

De kosten voor zorg aan jeugd met een beperking en
kinderen met GGZ problematiek zijn gestegen ten
opzichte van 2015

•

Wanneer deze trend zich doorzet dan is de zorg
binnen afzienbare tijd niet meer te betalen

•

De gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam
willen graag de innovatie van dienstverlening
stimuleren

•

Het doel is om te komen tot betere kwaliteit van
leven middels betere dienstverlening

•

Rekening houdend met behoud van kwaliteit van
zorg en vermindering van kosten

Bron: gemeente Vlaardingen
©
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De maatschappij verandert en daarmee ook de rol van de gemeente. In deze veranderende
context is het zoeken naar een gezonde balans tussen controle en sturen op kwaliteit aan de
ene kant en innovatie aan de andere kant.

Ruimte creëren voor
innovatie en slimme
processen

©

Goede kwaliteit en
gepaste
ondersteuning voor
alle burgers
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Om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden zullen we het startpunt
moeten zoeken bij het individu
Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de Jeugdhulp
bij de gemeente weggelegd om de uitvoering beter, slimmer en
minder duur te organiseren. De ambities daarbij zijn Jeugdhulp
sneller en passender in te zetten tegen maatschappelijke
aanvaardbare kosten waarbij de druk op de specialistische
zorg afneemt en normalisatie wordt bereikt. De beoogde
resultaten kunnen alleen worden bereikt als de
Jeugdhulp niet alleen anders gesitueerd wordt
(Transitie), maar ook anders wordt georganiseerd
en vormgegeven (Transformatie).*
Transformatie vraagt meer aandacht voor en werken
in de leefwereld van de mensen. Professionals werken
in organisaties die opgezet zijn in een tijd dat de
systeemwereld leidend was om enige controle te houden
over de dynamische en soms chaotische leefwereld. De
paradigmashift ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ en de
wens om maatwerk te leveren vragen om veranderingen die
de organisaties en hun vertrouwde systemen moeten ondergaan.
Samenvattend moet het beter, anders en goedkoper. Met
aandacht voor samen leren en samen werken, zeker tussen de
lokale infrastructuur en de aanbieders.
*Regionale Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2016
©

Anno 2017 heeft zich dat vertaald in meer maatwerk voor
burgers, een verbreding van het gemeentelijke takenpakket,
maar ook meer realiseren met minder middelen. Daarom
focussen de MVS gemeenten zich op het innoveren van hun
dienstverlening, om te kijken waar het slimmer, efficiënter,
beter en goedkoper kan. De leefwereld van burgers en het
betrekken van aanbieders blijven hierbij het uitgangspunt.
06/02/2018
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Innovatie is een nieuw en bruikbaar product, service, proces of manier van organiseren

Ø Product- en dienst innovatie = vernieuwing van product of dienst, nieuwe functionaliteiten
of bestaande functionaliteiten aangeboden op een andere wijze
Ø Technologische innovatie = nieuwe technologie beschouwd als element ten behoeve van
het voortbrengen van nieuwe producten
Ø Proces innovatie = innovatie in productieproces – nieuwe wijze om te komen tot een
product – het verbeteren en/of vernieuwen van het voortbrengingsproces
Ø Organisatie innovatie = innovatie van de organisatie – veranderingen in structuur en wijze
van organiseren om te komen tot toegevoegde waarde
Ø Sociale innovatie = innovatie in organisaties / samenleving

INCREMENTEEL
Ø Marktinnovatie = nieuwe groep van gebruikers wordt gevonden voor bestaand product
Datgene dat we doen,
beter doen

Comfort
zone
©

INCREMENTEEL
Datgene dat we doen,
beter doen

RADICAAL
Ontwikkelen wat we
morgen doen

INNOVATIE
SPECTRUM

RADICAAL
Ontwikkelen wat we
morgen doen

Where the magic
happens!
06/02/2018
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Door gebruik te maken van de Design Thinking methode brengen we de wereld van de burger /
ouders van kinderen met een beperking en autisme in kaart

• Design Thinking is een methode waarbij de beleving en het leven van de klant het startpunt is voor de innovatie van een
dienst of een product
• Door principes van goed design toe te passen (het heeft kwaliteit, is aantrekkelijk, het werkt intuïtief) is een organisatie
beter in staat om aan te sluiten bij hun klanten, en dus betere en efficiëntere dienstverlening te leveren
• Op basis van behoeften van klanten worden diensten verbeterd, of vernieuwd, of wordt de context aangepast waarin de
diensten worden geleverd
• Door snel een werkend prototype te lanceren kan er gemakkelijk en goedkoop getest worden of het nieuwe concept ook
werkt en kan het makkelijk aangepast kan worden
• Deze manier van werken is sneller en goedkoper doordat de feedback op het prototype in de ‘echte omgeving’ met echte
klanten plaatsvindt
©
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Het innovatieproces van de gemeenten MVS bestaat uit 3 fasen. Deze rapportage beschrijft de
activiteiten van Fase 2
•
•
Fase 1. Inzicht in
de doelgroep

Fase 2. Ontwerpen
van innovaties

Fase 3. Testen
prototypes

•

We starten met het verzamelen van inzichten in de leefwereld van de cliënten en
hun omgeving middels interviews met ouders van kinderen met een beperking of
een autismestoornis
We brengen de ‘klantreis’ van deze groep cliënten in beeld en onderzoeken op
welke manier ze in aanraking komen met de aanbieders en hoe ze dat ervaren
We verifiëren en verrijken de informatie door deskresearch en innovatieoverleg

Op basis van de inzichten uit de eerste stap ontwerpen we met aanbieders en
cliënten een aantal mogelijke innovaties die leiden tot betere kwaliteit van leven van
ouders en kinderen en leidt tot verbetering van het systeem.

In deze stap testen we op kleine schaal met aanbieders en cliënten in de dagelijkse
praktijk de nieuwe concepten en zien we welke gevolgen ze hebben voor het
systeem.

Bekijk het volledige rapport van Fase 1 via www.bebright.eu/downloads/Rapportage-MVS.pdf
©
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In Fase 1 zijn middels deskresearch en 15 interviews de inzichten uit de leefwereld van klanten
vertaald naar een zevental thema’s

We hebben 15 gezinnen geïnterviewd die een belangrijke
levensfase doormaken met (een van) hun kinderen. Daarbij
onderscheiden we de volgende levensfasen:
• Ouders met kinderen tussen 0 en 4 jaar
• Ouders met kinderen tussen 4 en 12 jaar
• Ouders met kinderen tussen 12 en 18 jaar
Uit de gesprekken en deskresearch zijn 7 thema’s
voortgekomen:
1. Diagnose en dan?
2. Onderwijs
3. Informatievoorziening
4. Inzet professionals
5. Eigen kracht
6. Respijtzorg
7. Onzekere toekomst

Voor uitgebreide toelichting van de thema’s zie het volledige rapport van Fase 1 via www.bebright.eu/downloads/Rapportage-MVS.pdf
©
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De klantreis brengt in beeld welke belangrijke momenten de klant meemaakt, ook voor- en
nadat hij bij de gemeente in beeld komt
Om goed de vinger te kunnen leggen op waar precies de knelpunten liggen in de interacties tussen gezinnen en
aanbieders, bekijken we de inzichten vanuit de klantreis. De klantreis beschrijft wat er gebeurt als de ouders in
contact komen met het systeem van zorg- en dienstverleners. Zowel de ouders als de kinderen hebben
verschillende behoeften gedurende de interactie met diverse partijen in het systeem. Zij ervaren hierbij ook
verschillende emoties, die van invloed zijn op de ervaren kwaliteit van de dienstverlening. Middels gesprekken
met gezinnen en het innovatieoverleg is specifiek gekeken naar de klantreis, zowel voor de start van de interactie
als na afloop. Want ervaringen van ouders aan de voorkant kunnen bepalend zijn voor de kwaliteit en effectiviteit
van de dienstverlening.

Inzicht in alle belangrijke momenten die hij/zij doormaakt

start

voor
Informatie
uitwisseling

Interactie, online en
persoonlijk

IN

©

tijdens

einde

Dienstverlening,
persoonlijk contact

•

na
Informatie
overdracht naar
ouders en andere
professionals

•

•
•
•

Het moment wanneer de cliënt
voor het eerst in beeld komt
Welke contactmomenten
(emotional touchpoints) en
interacties er op welk moment
plaatsvinden
Behoeften en belemmeringen
(=kansen)
Keuzeproces
Rol van naasten /beïnvloeders

UIT
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Er zijn verschillende aanknopingspunten voor innovatie naar voren gekomen. Sommigen zijn
gestart in fase 2, anderen vragen verdere ontwikkeling

eerste kansen voor innovatie
duidelijk maken dat zij ermee verder moeten

Vanuit systeemperspectief:

Digitalisering dossiers en uitwisseling van
gegevens
Doorvoeren van 1 aanspreekpunt gezinnen
Relatie met onderwijs verbeteren
Sneller tot juiste diagnose komen
Bejegening van cliënten door
professionals/indicatiestellers
Vereenvoudiging van administratief proces

©

lang proces

Vanuit klantperspectief:
Gespecialiseerde en flexibele oppas voor
kinderen met autisme
Hulpmiddelen ruilwinkel in betrouwbaar
beheer
Vindbaarheid van informatie verbeteren
Ondersteunen / faciliteren van vrienden/peergroup support
Voorlichting/training aan professionals door
ouders over succesvolle omgang met kinderen
met een beperking
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Bij aanvang van fase 2 zijn 3 innovaties gekozen. Elke gemeente is met een innovatie aan de
slag gegaan door het gezamenlijk ontwerpen van concepten
Shortlist innovaties
Op basis van de inzichten uit fase 1 en de
aanknopingspunten voor innovatie, hebben de
samenwerkende gemeenten voorgesteld om de
volgende
innovaties op te pakken en door te ontwikkelen in een
volgende fase:

Brainstorm met ouders
De 3 onderwerpen zijn verkend door middel van
enkele brainstorms met ouders en aanbieders,
gemeenten en betrokkenen. We betrekken
direct de gebruiker en de uitvoerders erbij om
ervoor te zorgen dat de verbeteringen voor alle
betrokkenen mogelijk en haalbaar zijn.

1. Herontwerp van herindicaties (Schiedam)
2. Verbeteren van de informatievoorziening op de
gemeentelijke websites (Maassluis)
3. Verbeteren diagnose traject (Vlaardingen)

Bouwen en testen concepten
In een volgende fase zijn ouders en aanbieders
gevraagd om mee te denken met de
ontwikkeling van concepten, ofwel prototype
innovaties. Vervolgens worden zij gevraagd om
de concepten in de praktijk te testen zodat we
direct de feedback van de gebruikers mee
kunnen nemen en verbeteringen kunnen
doorvoeren. Dat kan bijvoorbeeld door het
aanpassen van een werkwijze voor de
herhaalindicatie, of het testen van de
leesbaarheid/vindbaarheid van informatie op de
gemeentelijke website. Op deze manier
doorlopen we het Design Thinking proces in zijn
geheel en komen we op een efficiënte manier tot
de implementatie van innovaties waar gebruikers
en dienstverleners profijt van hebben.

De keuze van deze 3 thema’s dekt zoveel mogelijk de
behoeften van zowel de ouders als de professionals en
de gemeente om verbeteringen in het systeem aan te
brengen en zo de kwaliteit en de effectiviteit van de
zorg aan ouders en kinderen te verbeteren. Daarnaast
vullen deze thema’s een huidig hiaat op. Op de andere
thema’s lopen reeds initiatieven.

©
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Wat hebben we gedaan in Fase 2?

• Bijeenkomsten deelthema’s

- Kick-off Thema herindicaties op 29 mei 2017
- Brainstorm Thema informatievoorziening op 12
oktober 2017
- Verkennende gesprekken met betrokken partijen
Thema Vroegsignalering en diagnose (meerdere
gesprekken, ook in het kader van de nieuwe
inkoop 2018)

Ouders herkenden zich in de uitkomsten van fase 1 en
brachten nieuwe ideeën in voor de uitwerking van de
verschillende deelthema’s

• Speelmiddag bij de Beestenboel in Vlaardingen op
12 april 2017
- Presentatie resultaten fase 1 voor ouders
- Aangepaste speelomgeving met minimale prikkels
voor gezellige, ongestoorde en voor veel kinderen
een zeldzame speelervaring

• Continue communicatie met betrokken ouders via
een besloten Facebook pagina
-

©

Uitnodigingen om mee te denken
Voortgang terugkoppelen
Toetsen van eerste ideeën
Nieuwe betrokken ouders werven
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We hebben een hoop geleerd, niet alleen op
de drie gekozen thema’s, maar ook veel
bijvangst door de manier van werken

Drie thema’s verder
inhoudelijk verdiept hoe kan het beter,
makkelijker, slimmer
vanuit een gebruikersperspectief?

©

Concepten verder
ontwikkelen - wat is
er nodig aan mensen
en middelen om
innovaties te
realiseren?

Communicatie via
een Facebookgroep
met ouders is
laagdrempelig - hoe
kan de gemeente als
partner blijven
meedenken?
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Thema 1 - Herindicaties

eerste kansen voor innovatie
duidelijk maken dat zij ermee verder moeten

“Ik dacht: ik schrijf mijn verhaal maar
op, dan hoef ik het niet nog een keer
uit te leggen.”
“Ik word soms gek van al die
formulieren.”
“Ik vraag dit niet voor mijn lol aan.”

©

lang proces

Aanknopingspunten voor
innovatie:
• Passend aanbod
• Organiseren en aanvragen
van hulp
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Jeugdzorg aanvragen zijn complexe en langdurige traject

Melding bij wijkteam
?

Consult ROG+
6 weken

Proces van aanvragen
De eerste melding geschiedt altijd via het wijkteam,
daarna kan een melding direct bij ROG+. Na het
consult wordt een verslag opgesteld, na het
ondertekenen van dit verslag wordt de aanvraag
officieel. Binnen 10 werkdagen ontvangt de aanvrager
bericht of de aanvraag is toegekend.

Aanvraag &
indicatiestelling

10 werkdagen

Beschikking
Realisatie

©

Bezwaar
Herindicaties
Bij herindicaties moet iedere keer opnieuw
een aanvraag worden gedaan. Tevens wordt
het papierwerk als ingewikkeld en vervelend
ervaren. In gesprek met ouders en
aanbieders is onderzocht hoe dit
vergemakkelijkt zou kunnen worden.
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Bijeenkomst thema herindicaties 29-05-2017
In kaart brengen van huidig en gewenst proces van heeft
geleid tot 5 concrete ideeën:
1. Versimpelen van overgang naar WOT vanuit niet-WOT
(CIZ/Wlz of ander wijkteam)
- Overdracht dossiers
- Tijdig signaal naar WOT

2. Afgeven flexibele termijn indicaties

5. Delen met en betrekken van ouders (transparant
maken van proces aan de achterkant)

- Informatiefolders verstrekken (zoals brochures en flyers van
ROG+ voor bepaalde voorzieningen): simpel en visuele uitleg
van o.a.;
• Wat is het WOT, wanneer en hoe te bereiken?
• Wat is een beschikking, hoe verloopt de aanvraag? Wat moet je
doen?

- Langdurige beschikkingen afgeven indien redelijkerwijs
wordt aangenomen dat voorziening langer dan 1 jaar nodig
is

3. Aanstellen PGB-expert ter ondersteuning van vragen
aan wijkteams
- Contactpersoon SVB
- FAQ op website

4. Integreren evaluaties

- 1 gesprek met aanbieders, ouders én WOT
- Op initiatief van aanbieders, tijdig WOT betrekken indien
indicatie afloopt (richttijd minimaal 2 maanden voor afloop)
- Handtekening ouders ter plekke vragen of overslaan als deze
niet nodig is voor (verlenging van) aanvraag/beschikking

©
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Thema 2 - Informatievoorziening

Aanknopingspunten voor innovatie:
• Informatie is versnipperd
• Veel informatie tussen
ouders/lotgenoten uitgewisseld
• Ondoelmatigheid

“ Ik hoorde van mijn buurvrouw dat er een
oudergroep is.”
“ Ik zoek veel zelf op google op, er is bij de
gemeente weinig te vinden.”
“ Kan niemand je bij het handje nemen en
gewoon de route uitleggen? We zijn toch niet
de eerste die dit doorlopen? ”

©
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De informatiestroom van gemeente websites in beeld: gerichte informatie zoeken is moeilijk
en vergt meestal vaker doorklikken

Aantal keer klikken voordat wijkteam gevonden wordt:

©

Maassluis

Gemeente
website(1)

Pagina
jeugdzorg

Wijkteam
Vraagraak

Schiedam

Gemeente
website (2)

Pagina
jeugdzorg

FAQ, verwijzing
WOT geen
gegevens

Vlaardingen

Gemeente
website (2)

Pagina
jeugdzorg

Wijkteam
Vlaardingen
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Zoekopdrachten Jeugdhulp per gemeenten: Maassluis en Vlaardingen verwijzen door naar
wijkteams, maar in het algemeen is zinvolle informatie voor ouders niet erg toegankelijk
Zoekterm
Jeugdhulp

Jeugdhulp Maassluis

Jeugdhulp Schiedam

Jeugdhulp Vlaardingen

©

Hit
1

Stap 1
Rijksoverheid

Stap 2
WOT/CJG

Stap 3

2

VNG

3

Jeugdhulp Friesland

4

Regelhulp

Gemeente

Wijkteam

1

Maassluis.nl/zorg-welzijn

Vraagraak

2

maassluis.nl/beleidsnotitie
jeugd 2015

1

Vraagraak
schiedam.nl/jeugzorg-onderwijs -

2

PDF: verordening Jeugdhulp
Schiedam 2015 (concept)

3

PDF: Een sterke basis concept
kadernota Jeugd 2015-2019

4

Jeugdzorgrijnmond.nl

5

Zorgaanbieders.nl

1

Vlaardingen.nl/jeugdhulp

2

vlaardingen.nl/Verordening
Jeugdhulp Vlaardingen 2015

3

vlaardingen.nl/Nadere regels
Jeugdhulp Vlaardingen 2015

socialewijkteamsvlaardingen.nl
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Bijeenkomst thema Informatievoorziening 12-10-2017

Om informatie overzichtelijk en dichtbij de leefwereld
van ouders te presenteren is een heldere indeling
nodig die verder gaat dan de terminologie van ‘het
systeem’
Het moment dat ouders online naar informatie zoeken
is vaak voorafgaand aan een diagnose. Letterlijke
zoekopdrachten zijn dus niet naar ‘autisme’,
‘jeugdhulp’ of ‘wijkteam’ maar bijvoorbeeld ‘mijn kind
maakt moeilijk contact’ en ‘wie kan mijn gezin helpen’
De gemeente kan haar rol nog duidelijk kenbaar
maken (nog niet iedereen weet wat een wijkteam is
en met welke vragen zij daar terecht kunnen)
Ouders willen vaak antwoord op de simpele vraag:
wie heeft nog meer een kind zoals ik?
Daarnaast hebben zij veel aan de steun en tips van
andere ouders/lotgenoten. Verwijzingen naar dit type
informatie is voor de meeste ouders behulpzamer dan
een overzicht van het aanbod van de gemeente. De
‘sociale kaart’ krijgt daarmee een nieuwe dimensie.

©
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Thema 3 - Vroegsignalering en diagnose

Aanknopingspunten voor innovatie:
• Onzekerheid of uitstel
• Schaamte/onbegrip bij omgeving
• Vroeg signalering
• Lang traject
• Risico op verleerde diagnose
“Je wordt niet serieus genomen. Ik
ken mijn kind toch zelf het beste? ”
“Ik moest over een maand maar
terugkomen want misschien ging het
vanzelf wel over.”
“ We zijn ruim een jaar bezig
geweest voordat we een diagnose
hadden. ”

©
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Belang vroege signalering, vroege diagnostiek en vroege interventie
• Een breed thema dat erg aanspreekt, omdat hoe
sneller in het traject van “vermoeden van/niet pluis
gevoel’ hoe betere ondersteuning (stut en steun) aan
ouders kan worden gegeven.
• Vroegtijdige herkenning voorkomt frustraties en
negatieve ervaringen die de ontwikkeling beïnvloeden
en tot schooluitval en probleemgedrag kunnen
leiden.
• Het kinderdagverblijf en ouders hebben een sterke
maar onduidelijke signaleringsfunctie.
• Ouders en sociale netwerken kunnen hun kinderen
op de juiste manier ondersteunen in hun
ontwikkeling.
• Professionals kunnen jeugdigen en gezinnen zo goed
mogelijk ondersteunen.
• Jongeren hoeven minder beroep te doen op
gespecialiseerde jeugdzorg.
• Onnodige medicatie wordt voorkomen en jeugdigen
kunnen (langer) thuis blijven wonen.
• Kinderen en jongeren kunnen zich met de juiste
ondersteuning zo goed mogelijk ontwikkelen,
waardoor ze mee kunnen doen in de samenleving.

©
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Diagnose traject jeugd GGZ LVB

Licht verstandelijke beperking (LVB)
Om tot een geïntegreerd beeld te komen is
multidisciplinaire kennis nodig op het gebied van
ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek, algemene
geneeskunde, psychiatrie en neurologie (Došen, 2008;
NVAVG-richtlijn, 2007).
Alle deskundigen pleiten voor integratieve of multimodale
diagnostiek. Dat houdt in dat alle biologische, psychische,
sociale en ontwikkelingsfactoren die hebben bijgedragen
aan het ontstaan van de LVB en de psychische
problematiek en die van blijvende invloed zijn op het
functioneren van de betrokken jeugdigen, zorgvuldig in
kaart worden gebracht en dat wordt gezocht naar de
positief te beïnvloeden dynamische – veranderbare –
factoren. Deze bieden immers aanknopingspunten voor
therapie.

Essentiële onderdelen diagnosetraject
• afnemen van een ontwikkelingsschaal of een
intelligentietest.
• ontwikkelingsanamnese, waarbij niet alleen naar het
kind en zijn ontwikkeling wordt gekeken, maar ook
naar achtergronden van de ouders, de gezinshistorie en
de opvoedstijl in het gezin.
• klachtenanamnese, waardoor duidelijk wordt wanneer
de problemen optreden en waarmee de problemen
mogelijk gepaard gaan. In dit verband moet worden
onderzocht op welke van de 11 functiegebieden van
Koot er sprake is van problemen (zie hiervoor Klinisch
Beeld).
• verzamelen en analyseren van materiaal van
consultatiebureaus, huisartsen, school en eventueel
behandelende psychologen/psychiaters.
• gedragsanalyse met de ouders, leerkrachten, vroegere
behandelaars en de jeugdige zelf waarbij ook aandacht
besteed moet worden aan mogelijk verborgen thema’s.
• uitwisselen van inzichten en deskundigheid van
verschillende specialisten.

Bron: http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Verstandelijk-beperkten/Inleiding15/Algemeen-16
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Diagnose traject jeugd GGZ 0-6 jaar

GGZ 0-6 jaar
Diagnose door een kinder- en jeugdpsychiater, een
klinisch psycholoog, een GZ-psycholoog, een
orthopedagoog, een logopedist, een fysiotherapeut, een
verpleegkundige en/of een kinderarts. Diagnostiek en
behandeling van jonge kinderen met psychopathologie
vinden meestal plaats in gespecialiseerde centra, maar
signalering wordt gedaan door huisartsen, jeugdartsen en
kinderartsen (in de wijkteams). Het Kompas kinder- en
jeugdpsychiatrie kan hierbij een hulpmiddel zijn(website
onbereikbaar).

van hun functioneren als ouder. Competenties en het
welbevinden van de ouders zijn namelijk medebepalend in
het verloop van het ontwikkelingsproces van het jonge
kind.
Screeningsrichtlijnen 1e lijn professionals:
http://www.onderwijsjeugd.nl/wpcontent/uploads/2015/09/HandreikingVroegsignalering.pdf

Het is van belang dat de informatie via verschillende
bronnen (ouders, verzorgers, kinderdagverblijf, school en
andere betrokkenen) en met verschillende methoden
((ouder-)anamnese, observatie en
ontwikkelingsonderzoek) wordt verzameld. In aanvulling
hierop wordt doorgaans eveneens diagnostiek bij de
ouders zelf verricht, om onder andere een beeld te krijgen

Bron: http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/GGZ-0-6-jarigen/Diagnostiek-23/Algemeen-32
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Toegang Jeugdhulp/zorg

Gemeente

Huisarts,
jeugdarts,
medisch
specialist

OM,
kinderrechter,
justitiële
inrichting,
gecertificeerde
instelling

Toegang
jeugdhulp/
zorg

Advies- en
meldpunt
huiselijk
geweld en
kindermishan
deling

Het aanbod in signalering en
diagnosestelling is nog
versnipperd door meerdere
toegangen (CJG, wijkteam
Toegang tot jeugdhulp moet
eerder en makkelijker.
Mogelijkheid om met
vroegsignalering toegang te
krijgen tot hulp ->
flexibiliseren van toelating en
indicatiestelling. )

Bron: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/faqs-over-toegang-jeugdhulp
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RECEPT VOOR INNOVATIE
De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben de wereld van de burger /
ouders van kinderen met een beperking en autisme door middel van Design Thinking in kaart gebracht.
Het proces tot aan nu toe heeft een hoop inzicht gegeven in de ingrediënten die nodig om een
innovatieproject te starten en resultaten te boeken. Er is echter niet één oplossing of één beste
weg aan te wijzen. Door samen met ouders en professionals concepten te bedenken en te ontwikkelen,
is van tevoren niet bekend wat de uitkomst zal zijn. De aanpak en oplossingen kunnen per gemeente
verschillen. De inzichten laten zich wel samenvatten in een leidraad, ofwel een recept;
Wat te doen om innovatie voor Jmeb en J-GG te stimuleren in de MVS gemeenten:
• Samenwerking en co-creatie
• Ideeën en inzichten direct uit de praktijk en samen ontwikkelen met betrokken partijen scheelt verderop in het
proces veel belemmeringen in de implementatie
• Samen heb je meer denk- en doekracht. De gemeente krijgt een partnerrol, heeft dus ook meer partners nodig
en hoeft niet alles zelf op te lossen. Zoek medestanders en betrek ze zo vroeg mogelijk
• Betrek ouders, medewerkers en ketenpartners actief en deel het gedachtegoed
•

Communicatie binnen en buiten de organisatie
• Intern: informeren, enthousiasmeren, houding vormen, veranderen en actie in projectteams
• Extern: Marketing communicatie/ ouders betrekken

• Werk in stapjes
• Als het eindresultaat nog vorm moet krijgen, definieer dan onderweg concrete stappen en houdt continue het
doel voor ogen. Welk probleem moet worden opgelost? Dragen alle acties nog bij aan dat doel?
• Bij elke stap duidelijke rol en taakverdeling zodra duidelijker wordt wat er moet gebeuren. Het is niet altijd
precies bekend wat de volgende stap is, maar het helpt als iedereen weet wat er moet gebeuren en wie daar
verantwoordelijk voor is
• Begin klein. Erken en waardeer de bijvangst. Geef het goede voorbeeld en de successen zullen zich uitbreiden
als olievlek.
• Creëer ruimte waarin mensen willen en kunnen werken aan innovatie probleemoplossingen. Faciliteer in
fysieke en financiële ruimte, capaciteit en toepasselijke interne processen om te verbinden en te vernieuwen
©
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BENODIGDE INGREDIENTEN

De juiste mensen
• Diversiteit, creativiteit en persoonlijke krachten en interesses
• Ouders/klanten en eindgebruikers zoals aanbieders en betrokkenen die open en constructief mee
denken en goed hun verhaal kunnen vertellen
• Medewerkers die ondernemend zijn, en uiteenlopende achtergronden / denkstijlen hebben. Ook de
medewerkers niet minder dicht bij de burgers staan kunnen veel toevoegen vanuit de processen waar zij
bij betrokken zijn
Urgentie en belang
• Innovatie als onderdeel van strategie en doelstellingen stimuleert het boeken van concrete resultaten
• De juiste vragen: Hoe Kunnen We? Verlangen van ouders voorop door ze serieus te nemen, vanuit
empathie (compassie – niet persoonlijk betrokken of rationeel afstandelijk). “Ik begrijp het, hoe kan ik
helpen?”
• Een toekomstgerichte, extern gerichte, open, tolerante cultuur. Ieder probleem of hobbel onderweg
geeft inzicht in een stukje van de dienst(verlening) die anders kan. Dat zijn kansen.
Toegang tot kennis, netwerk en middelen
• Pragmatisch werken– snel door en niet te veel vaart verliezen op de ‘ja maars’
• Kansen voor samenwerking creëren, bijeenkomsten laagdrempelig houden
• Ontwikkeling van nieuwe kennis stimuleren en sturen
• Voldoende capaciteit zodat het niet voelt als een last of werk erbij
• Flexibele en heldere organisatiestructuur

©
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En wat juist niet te doen

Innovatie gaat niet over solo
momenten (Einstein Aha moment)
maar over de kracht van het
collectief
Ga niet het gesprek uit de weg, vul
geen antwoorden, wensen of
verwachtingen in voor anderen
Weg met de ‘idea killers’, de
gemeente is juist de aangewezen
partij om zorg dichtbij de burgers
te brengen

©

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ja, maar…
Daar hebben wij geen tijd voor
Geen fouten maken
Te leuk
Bestaat al
Dat is niets voor onze klanten
We kunnen ook zonder
Nee
Kan niet
Dat is niet logisch
Is al geprobeerd
Daar zijn wij te klein voor
Dat staat in de toekomstplannen
Vroeger ging het toch ook goed
Geen budget
In beraad houden
Ik ben niet creatief
Te lastig om te beheersen
Sinds wanneer ben jij de expert
Geen mensen voor
Er is meer onderzoek nodig
….
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Projecten verder laten groeien

©

•

Er zijn veel ideeën opgehaald voor verbetering van de dienstverlening, de
volgende stap is om deze inzichten te delen met medewerkers,
zorgverleners en deze de financiële en organisatorische ruimte te bieden
om hun ondersteuningsplannen op te stellen en uit te voeren. Dit doet
recht aan de resultaatgerichte inkoop die de kwaliteit en integraliteit van
zorg moet verbeteren.

•

Er is inmiddels een groep van ca. 20 ouders die bekend zijn bij de
gemeente met hun verhaal en graag meedenken over het vervolg. Blijf ze
betrekken en probeer ook via andere kanalen breder te werven. Beleg de
communicatie bij 1 persoon die als doorgeefluik kan fungeren.

•

Betrek ook voldoende collega’s bij het project. Zorg dat alle medewerkers
die een rol zouden moeten hebben binnen de organisatie betrokken zijn

•

Pak het projectmatig aan. Beleg waar mogelijk in bestaande structuren
zoals de Innovatietafel

•

Pluk laaghangend fruit; processen die direct kunnen worden ingericht om
beter aan te sluiten bij de vraag van ouders projectmatig aanpakken en
realiseren (quick wins). Bijvoorbeeld het vernieuwen van de gemeentelijke
website en betrekken van ouders bij het ontwerpen van voorzieningen
zoals bij het Klauterwoud is gedaan

06/02/2018
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Thema 1 – Herindicaties: faciliteer innovatie van aanbieders

eerste kansen voor innovatie
duidelijk maken dat zij ermee verder moeten

lang proces

• Stroomlijn de timing en rol van het projectteam met de nieuwe
inkoop vanaf 2018
• Binnen de kaders van de inkoop krijgen aanbieder meer ruimte om
zelf de behandeling in te richten
• Faciliteer innovatie van aanbieders door delen van de opgedane
kennis en het versterken en stimuleren van de dialoog tussen
ouders en professionals
• Deel de resultaten met partners, bijvoorbeeld in een soort
‘roadshow’
©
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Thema 2 - Informatievoorziening: richt de gemeentelijke informatievoorzieningen
helder en overzichtelijk in vanuit perspectief van de gebruiker

Ontwikkel ideeën door vanuit behoefte van ouders; ze willen vooral leren van elkaars vragen (niet opnieuw het wiel
uitvinden), observaties delen en signalen toetsen (Patients like me). Het wijkteam moet niet wachten op een vraag maar
moet hulpvraag duidelijk zien te krijgen en actief vinger aan de pols houden. Goed en oprecht luisteren en de
mogelijkheden van het aanbod kennen. Vooral helpen met vooruit kijken en verder komen
Opgehaalde ideeën
• Aanbod delen (activiteiten, cursussen, e.d.) in een oudernetwerk via digitaal portaal (“digitaal pleintje”)
• Matching concept voor ouders/behandelaren. Partijen (zorgaanbieders) verbinden ouders aan ouders die al ervaring
hebben. Multifunctioneel: begrip, lotgenotencontact, vragen en leren, spuien
• Sociale kaart inrichten volgens definitie ouders: niet zozeer wat is het aanbod in gemeenten maar in kaart brengen
waar de vraag zit. Leren kennen van de mensen en gezinnen die gebruik (moeten) maken van aanbod.
• Leer je ‘verborgen groep’ kennen, ook de mensen die nog geen hulp afnemen. Betrek hierbij bijvoorbeeld het speciaal
onderwijs
• Wijk wiki’s laten vullen door ouders. E-communities (wijkplatforms, artsen en aanbieders koppelen (voorbeelden
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag)
Uitgangspunten
• Zorg dat informatie op juiste momenten beschikbaar is. Integreer de informatie van ROG+ met de wijkteams: Maak en
eenduidiger plan, en zorg voor een gemeenschappelijke aanpak. Maak één contactpunt, het blijft nu nog te
versnipperd
• Symptoomgericht, minder medisch
• Dat kan niet’ is geen optie. Lef vanuit de gemeente is nodig Financieel, flexibel maatwerk
• Facebookgroepen werken juist omdat het zo specifiek is (niche) en vanuit ouders zelf
©
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Goed voorbeeld categoriseren zoekvragen: burgerportaal JALP richt zoekopdrachten in op
onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van ouders
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Goed voorbeeld loket: Digitaal CJG ingericht vanuit herkenbare vragen van ouders met helder
overzicht van verdere informatie
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Goed voorbeeld inrichting website: CJG Barneveld biedt een platform voor informatie en
ontmoeting rondom problematieken geordend op levensfase

Praktische
indeling

Ontmoetingen
vergemakkelijken

©
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Thema 3 - Vroegsignalering en diagnose: krijg inzicht in proces en verbeterpunten

• De gemeente subsidieert verschillende voorzieningen en aanbieders die een rol hebben in het traject van
vroegsignalering. Verkrijg helder inzicht in wat er is en waarom dit wordt gesubsidieerd en ingezet.
• Ga in gesprek met ouders over het traject naar diagnose. Wat gaat er goed, wat kan er beter, wat heeft de
ouder/kind gemist, hoe lang heeft het geduurd en wat zijn de gevolgen van een lang traject.
• Ouders zitten in stressvolle tijd. Houdt rekening met voldoende tijd om ouders te spreken te krijgen (tijdig
uitnodigen, naar hun agenda’s aanpassen)
• Overleg met zo mogelijk ook ouders aan tafel over vroegsignalering. Hoe loopt het proces, waar zien we
mogelijkheden om het te verbeteren? Verken hoe het zoveel mogelijk op levert zowel voor ouders,
aanbieders als gemeente. Betrek hierbij de gesubsidieerde aanbieders (CDT, CJG, MEE en wijkteams) en zo
mogelijk ook aanbieders die de diagnose uiteindelijk stellen
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Communicatie met ouders via Facebook is laagdrempelig en kan betrokkenheid vergroten
Werk het beheer van de Facebookgroep (of vergelijkbaar medium, interactief
platform) verder uit in een communicatieplan om ouders blijvend ervaringen
te laten delen, te informeren, ideeën op te halen en te toetsen. Link een
beheerder vanuit de groep met een contactpersoon van de gemeente. Het
gaat dan om het uitzetten van vragen onder de leden en de reacties
terugkoppelen naar iemand van de gemeente (doorgeefluik). Op deze manier
kan de gemeente laagdrempelig en snel met ouders meedenken.

https://www.facebook.com/groups/1233695196705351/

•
©
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Sluit aan bij wat er al loopt. Bijvoorbeeld de VNG pilotstarter: overzicht van pilots in de regio
toont lopende of opkomende initiatieven waar gemeenten bij kunnen aansluiten

Zelf ideeën
aandragen

Specifiek voor
de regio

Real-time status (ook
leren van gestopte of
afgeronde pilots)
©
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Innovatie werkwijze breed verankeren: gebruik de klantreis als basis voor burgerparticipatie en
brede inrichting van dienstverlening, processen en organisatie
Met het Outside-In innovatieproject hebben de MVS gemeenten een gemeenschappelijk
leerproces ontwikkeld waarbij ruimte gemaakt wordt voor innovatie vanuit nieuwe
(kleinschalige) ideeën, ondersteunend aan de ambities en doelstellingen van de regionale
transformatieagenda. Door middel van Design Thinking hebben zij een werkwijze
gehanteerd om te onderzoeken hoe het beter, anders en goedkoper kan, met aandacht
voor samen leren en samen werken, zeker tussen de lokale infrastructuur en de
aanbieders. Het geeft concrete invulling aan een van de bouwstenen van de agenda;
maatwerk leveren en vergroten van samenwerking rondom kinderen en gezinnen.
Naast de verkenning van de innovatie van dienstverlening heeft het traject ook als
voorbeeldfunctie veel praktische inzichten geboden in de werkwijze. Proces- en sociale
innovatie kan op die manier ook vorm worden gegeven, als gemeenten hier een voorbeeld
aan nemen en ruimte bieden voor breed toepassen van deze manier van werken. Als je
meerdere innovaties stuurbaar wilt maken, richt het dan in als kernproces: proces geeft
stuurinformatie voor besluitvorming.
De werkwijze kan daarmee breder toegepast worden, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van
de nieuwe visie, en mogelijk zelfs de invulling van de Omgevingswet. Deze vorm van burger
participatie zou goed benut kunnen worden bij het opstellen van omgevingsvisies of –
plannen. De kracht is dat je in een kort tijdsbestek in de praktijk kan ondervinden wat wél
en wat niet werkt. Dat is handig bij complexe problemen, waar je vooruitgang kan boeken
zonder lang in regelgeving processen vast te blijven zitten. De best practices kunnen
vervolgens landelijk worden geadopteerd en uitgewerkt voor andere gemeenten.
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BIJLAGEN
1. Deskresearch deelthema’s
• Wachttijden Jeugd-GGZ
• Stakeholderanalyse Jeugdzorg
• Transitiezorg 18-/18+
• Onduidelijkheden en aanbevelingen
2. Interviewguide: leidraad open gesprek
3. Over BeBright
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Wachttijden Jeugd GGZ

Basis GGZ

©

Spec. GGZ

Locaties

Aanmeld
wachttijd

Behandel
wachttijd

Aanmeld
wachttijd

Behandel
wachttijd

GGZ Delfland

<3 weken

<2 weken

<4 weken

<6 weken

Forta groep

6

4

Lucertis (Schiedam)

12

0

Lucertis (0-6 jaar expertise
centrum, Rotterdam)

3

10

Indigo (Schiedam)

2

0
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Stakeholderanalyse jeugdzorg
Taak/
Stakeholder

Vroeg
signalering

Verwijzing

Huisarts

+-

+

WOT
(gemeente)

+

+

Medisch
specialist
CJG

+
+-

Diagnose
+

Indicatie

Adviesplan

Uitvoering

+
++

++

++

+

ROG+

Behandeling

Informatie

+

+

+

-

++

+-

+-

++

++

-

Ouders

++

+

School &
opvang

++

+

?

++

++

GGZ instelling

++

IVH

+(+)

++
Verschilt per
gemeente

Gemeente
OM etc.

+

Kindermishan
deling etc.

+
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Transitiezorg 18-/18+
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Belang soepele overgang van Jeugd GGZ (Jeugdwet) naar
Volwassen GGZ (Zvw)
Het beleid en de uitvoering van jeugdhulp en bescherming (incl. GGZ) heeft invloed op de GGZzorgvraag en -behoefte nadat een jeugdige 18 jaar wordt.
Bij de leeftijd van 18 jaar wordt de zorgverzekeraar
verantwoordelijk voor de zorgkosten GGZ. Adequate en
preventieve zorg ten aanzien van JGGZ-problematiek kan,
in een latere fase, GGZ-problematiek bij volwassenen
voorkomen. Het tegenovergestelde is ook mogelijk:
besparingen in de JGGZ (Jeugdwet) kunnen leiden tot een
grotere zorgvraag in de volwassen GGZ (Zvw) na het 18e
jaar. De overgang en overdracht die daarbij hoort op het
moment dat een jongere 18 wordt is ook van belang.

Stappenplan gemeenten (Nederlands jeugd instituut)
Sinds de invoering van de decentralisaties in het sociaal
domein per 1 januari 2015 hebben gemeenten een
grotere verantwoordelijkheid gekregen in de overgang van
jeugd naar volwassenheid. Door de invoering van de
nieuwe stelsels zijn er meer mogelijkheden ontstaan voor
gemeenten om integraal beleid te voeren. Welke stappen
kun je als gemeente zetten om de beleidsvrijheid te
pakken die je hebt en deze integraal vorm te geven?
1. Bepaal de doelgroep
2. Analyseer de lokale situatie
3. Zet ervaringsdeskundigen in
4. Zorg voor integrale preventie
5. Zorg voor integrale aanpak binnen de gemeente
6. Investeer in sociaal netwerk
7. Benut bestaande lokale en regionale structuren
8. Benut beleidsruimte
9. Ontwikkel samenhangende dienstverlening:
toekomstplannen
10. Benoem opgave voor de professional
11. Vertaal naar inkoop jeugd en Wmo

Bron: factsheet 18-/18+
http://www.versterkensamenwerking.nl/inspiratieconferentie-jeugd

Bron: http://nji.nl/nl/Kennis/Dossier/van-jeugd-naar-volwassenheid/Stappenplan-voorgemeenten/Stappenplan-gemeenten
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Onduidelijkheden en aanbevelingen

• Wel of geen diagnose noodzakelijk voor indicatie?
• Second opinion; geen recht op, wordt in sommige
gemeenten wel aangeboden.

©

• Integrale vroeghulp: Platform Integrale Vroeghulp is
een community van professionals en ouders die kennis
en ervaring delen over Integrale Vroeghulp (IVH). Je
vindt er onder andere best practices, samenvattingen
van studies die gedaan zijn naar IVH, ervaringsverhalen
van ouders en beleidsstukken van gemeenten. Tevens
wordt actieve hulp aangeboden.
• Oproep om zonder diagnose toch jeugdhulp te
ontvangen:
https://www.gunkinderenhuneigenlabel.nl/18jeugdzorg/jeugdzorg-links/39-adviezen-voor-jeugdzorg
• Kennis initiatieven jeugdzorg:
http://www.kenniscentrumkjp.nl/Professionals/Kennisinitiatieven/Transformatiepr
ojecten-van-de-jeugd-ggz
• Richtlijnen jeugdhulp gebruiken:
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
• Toegang tot jeugdhulp:
https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/toegangtot-jeugdhulp/
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Interview guide: Klantperspectief (1/4)
Naam geïnterviewde:
Relatie tot geïndiceerde:
Indicatie en looptijd (van kind):
Levensfase:
Geïnterviewd door:
Datum:
Achtergrond:
De zorg voor kinderen met een beperking en kinderen met autisme wordt duurder. We moeten het daarom anders gaan aanpakken. Zo
kunnen we zorgen dat uw kind ook volgend jaar nog goede zorg krijgt. De gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam werken nu samen
om de zorg te verbeteren. Dit doen we door in gesprek te gaan met onze klanten. We beginnen met het kijken naar uw leven, en wat er beter
kan in de zorg voor uw kind(eren). We zijn benieuwd naar uw ervaringen in de ontwikkeling van uw kind(eren). We willen vooral graag weten
wat uw belangrijkste zorgen zijn, en ook welke mooie momenten u beleeft met uw kind(eren) en uw gezin. We zijn op zoek naar
mogelijkheden om het dagelijks leven van u en uw gezin te verbeteren. Het geven van zorg en ondersteuning is daar slechts een onderdeel
van. Op basis van uw ervaringen proberen wij een bijdrage te leveren aan betere zorg voor uw kind(eren).
Doel van project:
We willen de kwaliteit van leven van kinderen met een beperking en kinderen met autisme verbeteren. Dit kan alleen door het op een totaal
andere manier te doen. We kijken dus niet naar de problemen of moeilijkheden die we tot nu zijn tegengekomen, maar juist naar waar nieuwe
mogelijkheden en kansen liggen.
Als startpunt nemen we de ervaring van de klant en zijn omgeving (ouders en netwerk). We brengen de leefwereld in kaart van ouders die een
belangrijke levensfase doormaken met hun kinderen. Daarbij zien we de volgende vier fasen:
Ouders met pasgeborenen
Ouders met kinderen die naar de lagere school gaan
Ouders met kinderen naar de middelbare school
Ouders met kinderen op weg naar zelfstandigheid

©
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Interview guide: Klantperspectief (2/4)
Uw ervaringen worden gebruikt om goed te kunnen snappen waar de mogelijkheden liggen, zodat de kwaliteit van leven van uw (kind)eren
kan worden verbeterd. Het is niet onze bedoeling om uw gegevens ergens anders voor te gebruiken. We zullen uw informatie niet verspreiden
zonder uw toestemming. Na het gesprek krijgt u een bon, zodat u samen met uw gezin van een leuk dagje uit kunt genieten.

Vragen:

(De vragen hoeven niet allemaal letterlijk gesteld te worden. Het doel is te achterhalen wat de ‘moeilijkheden’ zijn in iemands leven waar de
dienstverlening in zou kunnen verbeteren).
Hoe gaat het met u?
• Bent u gelukkig?
• Bent u gezond?
• Bent u actief?/werkt u?
Hoe omschrijft u uw leefsituatie?
• Heeft u een partner?
• Heeft u nog meer kinderen en zo ja, waar wonen ze?
Waar besteedt u per week de meeste tijd aan?
• Doet u dit voor uw plezier?
• Waar zou u meer tijd aan willen besteden?
Hoe gaat het naar uw mening met uw kind?
• Welke beperking/stoornis heeft uw kind?
• Wat betekent dat voor het dagelijks leven van uw kind, van u en van het gezin?
• In hoeverre is hij/zij gelukkig?
• In hoeverre is hij/zij gezond?
• In hoeverre is hij/zij actief?
• In hoeverre leeft hij/zij zelfstandig?
• In hoeverre ervaart hij/zij beperkingen?
©
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Interview guide: Klantperspectief (3/4)
Wat zijn moeilijke momenten op een dag? (Bijvoorbeeld opstaan, naar school gaan, etc.)
• Kunt u daar een voorbeeld van geven / beschrijven hoe u dat heeft ervaren?
• Wat zijn makkelijke momenten op een dag?
• Kunt u daar een voorbeeld van geven / beschrijven hoe u dat heeft ervaren?
Wat zijn moeilijke momenten in een jaar? (Bijvoorbeeld vakanties, etc.)
• Kunt u daar een voorbeeld van geven / beschrijven hoe u dat heeft ervaren?
• Wat zijn makkelijke momenten in een jaar?
• Kunt u daar een voorbeeld van geven / beschrijven hoe u dat heeft ervaren?
Welke zorg of ondersteuning krijgt uw kind?
• Hoe vaak en van wie?
• Welke bijdrage levert u zelf aan de zorg of ondersteuning?
- Wanneer levert u deze zorg/ondersteuning?
- Hoeveel tijd kost dit?

• Wat vindt u belangrijk aan de zorg die uw kind ontvangt?
• Regelt u de zorg en/of ondersteuning zelf?

- Is er ruimte voor verbetering? (Bijvoorbeeld in het aanbod, afstemming tussen aanbieders/gemeente, communicatie wel/of niet digitaal, beschikbaarheid
professionals, dossiervorming?)

• Met hoeveel organisaties of mensen heeft u te maken rondom zorg en ondersteuning?
- Wat is voor u de ideale situatie?

• Heeft u contact met lotgenoten/mensen in vergelijkbare situatie? Hoe is dat? Wat haalt u daaruit?
Kan uw kind alles doen om gezond en gelukkig op te groeien? Bijvoorbeeld sporten, contact met vriendjes, school, etc.
• Wat is daarin volgens u het meest belangrijk? En wat is daar voor nodig?
• Wie of wat helpt daarin het meest, of heeft de meeste invloed? (welke personen, of welke randvoorwaarden?)
• Gaat uw kind naar school/opvang? Bijzonder of gewone school/opvang
• Hoe is dat? wat gaat daar wel en niet goed in?
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Interview guide: Klantperspectief (4/4)

Op welke momenten in het verleden heeft u zich het meeste zorgen gemaakt over uw kind? Welke oplossingen hebben toen het best
gewerkt?
Als u kijkt naar de toekomst, waar maakt u zich dan zorgen om/waar kijkt u tegen op? Waarom?
Ontvangt u zelf zorg of ondersteuning?
• Zo ja, hoe vaak en van wie?
• Zo nee, verwacht u dat dit nodig zal zijn?
• Wat vindt u belangrijk aan de zorg die u ontvangt of zult ontvangen?
• In hoeverre vindt u steun bij vrienden/familie?
• Aan wie vraagt u regelmatig advies? / Wie is uw belangrijkste raadgever? (Bijvoorbeeld buurman, vrienden, huisarts, wijkteam etc.)
Ziet u bij familie, vrienden of kennissen/lotgenoten dingen in de zorg die zij ontvangen die u ook zou willen?
NB: bij enkele gezinnen vragen of ze bereid zijn om een dagboekje bij te houden. Of hun ervaringen te delen via facebook. Bij bereidheid
aansluiten en uitleggen wat we van ze verwachten.
Foto maken van thuissituatie en gebruiken voor verslag. Toestemming vragen voor gebruik foto.
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BeBright helpt ambitie en innovatie te realiseren. Niet alleen op papier, maar
daadwerkelijk in praktijk samen met partners en regionaal netwerk

STRATEGIE EN KLANTWAARDE

REALISEREN VAN INNOVATIE

DIAGNOSE
ZORGINNOVATIE
Over technologie en ondernemerschap

Philip J. Idenburg • Michel van Schaik

REGIODEALS EN ONDERNEMENDE COMMUNITIES

LEIDERSCHAP EN VITALITEIT

BeBright versterkt de vitaliteit van organisaties en de samenleving. Dat doen we met: Baanbrekend gedachtengoed; Innovatie over
bestaande organisatiegrenzen heen: bewezen, succesvolle ecosysteembenadering; Krachtige combinatie van inhoud en proces;
Stevig netwerk in zorg, banken, welzijn, wonen en overheid en; Een bijzonder team van ondernemers, onderzoekers, adviseurs en
(ex) bestuurders met een stevige reputatie.
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