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Nieuwe werkwijze gedwongen 

kader jeugd
Op 30 juni jl. hebben de elf wethouders 

in de regio IJsselland en de partijen uit 

het gedwongen kader jeugd, de 

nieuwe werkwijze omarmd. Dit 

betekent dat we meer met ouders en 

jeugdigen om tafel gaan, met hen 

spreken in plaats van over hen en dat 

alles duidelijker & transparanter is. Dit 

doen we door middel van Ronde 

Tafels. Op 9 september in de middag is 

de kick-off! Wilt u meer weten over het 

gedwongen kader? Kijk dan hier. 

Netwerk Samen Leren & Ontwikkelen
Zo’n 60-70% van de jeugdigen in het gedwongen 

kader hebben te maken (gehad) met een 

(vecht)scheiding. Er zijn lacunes in het hulpaanbod 

als het gaat om scheidingshulpverlening en de 

gewenste samenwerking. De gemeentelijke 

toegangen, kinderrechters en de Raad voor de 

Kinderbescherming hebben gezamenlijk de ambitie 

scheidingsproblematiek geformuleerd. Deze is op 

30 juni jl.  besproken met jeugdhulpaanbieders. Zij 

hebben de ambitie onderschreven. In september 

krijgen zij de mogelijkheid om in een pitch aan te 

geven hoe zij aan gaan sluiten op deze ambitie. 

Hier vindt u meer informatie over de bijeenkomst 

van 30 juni jl. 

Agenda

9 september 2021

Algemene Themagerichte 

Transformatietafel
Informatie over deze 

bijeenkomst volgt nog.

Houd hiervoor onze site in 

de gaten.  

KWIKSTART
Stichting Kinderperspectief heeft de 

website en app KWIKSTART 

gelanceerd. Dit is een gratis app voor 

jongeren die 18 jaar worden of (op het 

punt staan) de jeugdhulp te verlaten. 

Doel is om zoveel mogelijk jongeren een 

simpele tool aan te bieden die zij altijd bij 

zich hebben en hen zo te helpen bij een 

goede start van hun volwassen leven. 

De app is gratis te vinden in Google Play 

en Apple gebruikers.  

Bekijk hier de officiële lanceringsvideo 

met medewerking van Paul Blokhuis. 

Kijk ook eens op www.kwikstart.nl

Pilot Spoedhulp IJsselland
Doel van de pilot is het realiseren van integrale 

ambulante spoedhulp die 24/7 bereikbaar en 

beschikbaar is. In de periode september 2020 t/m 

maart 2021 is door de inzet van spoedhulp buiten 

kantooruren 23 keer een uithuisplaatsing 

voorkomen. 

Van deze eerste periode is een 

voortgangsrapportage gemaakt. Deze vindt u hier. 

De pilot is verlengd om daarmee de 

doorontwikkeling van de integrale ambulante 

spoedhulp te borgen. Zo wordt bijv. onderzocht 

hoe crisispleegzorg onderdeel kan worden van de 

spoedhulp in IJsselland, vanuit de visie dat er altijd 

eerst een interventie plaatsvindt in het gezin. Dit  

om zo uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te 

voorkomen of de oplossing binnen het netwerk te 

zoeken. 

https://www.rsj-ijsselland.nl/transformatie/gedwongen-kader-jeugd
https://www.rsj-ijsselland.nl/netwerk-samen-leren-en-ontwikkelen
https://www.rsj-ijsselland.nl/transformatie/transformatietafels
https://www.youtube.com/watch?v=4UjUMkcQeCo
http://www.kwikstart.nl/
https://www.rsj-ijsselland.nl/sites/rsj_ijsselland/files/20210610-Voortgangsrapportage-Spoedhulp-IJsselland-20210531.pdf

