Samenhang Regionale visie Jeugdhulp, Transformatie en doorontwikkeld inkoopmodel
In de regio IJsselland heeft elke jeugdige een thuis, gaat naar school en doet mee.
Thuis : een plek waar je mag zijn wie je bent, je gekend wordt en mag blijven. In sommige gevallen is thuis niet bij je ouders.
Uitgangspunten
- Norm voor opdrachtgeverschap

- Lokaal wat kan,
Regionaal als
meerwaarde

Thuis is een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien in een
‘gewone gezinssituatie’.
Elke jeugdige heeft een zinvolle invulling van de dag:
onderwijs , werk en dagbesteding zijn onderdeel van de integrale hulp en
bewegen mee met de ontwikkeling van jeugdigen.

Thuis is een zo thuis mogelijk georganiseerde omgeving voor die kinderen, die
niet in een ‘gewone gezinssituatie’ kunnen opgroeien.
Zo gewoon mogelijk onderwijs volgen, werken en deelname aan
vrijetijdsactiviteiten zijn wezenlijke elementen in het gewone leven. Ook als
thuis wonen (even) niet meer gaat. Juist dan zijn school, sport en andere
activiteiten belangrijk als beschermende factor.

- Versterken
vertrouwen in
professionals
- Binnen financiële
kaders
- Beheersing (lokale)
uitgaven
- Administratieve
lastenverlichting

- Leren en ontwikkelen
- Lef en leiderschap

Vanuit positieve gezondheid wordt gestimuleerd om te kijken naar gezondheid en gedrag.
Ouders/ opvoeders zijn beschikbaar, bereikbaar en aanwezig en ervaren zelf de kracht om de hobbels op de weg van opvoeden en opgroeien te overwinnen.

- Toegang sleutelrol
- De 5 basisfuncties

Randvoorwaarden

1. Eigen regie

2. Luisteren

3. Ruimte geven

4. Ondersteunen
Sluit ambulante
Jeugdhulp aan op wat de
jeugdige en/of het gezin
nodig hebben om het
gewone leven te leven.
De hulp komt naar de
jeugdige/gezin toe en
wordt gegeven daar waar
het nodig is.

De ambitie van het
gezin/ jeugdige is
leidend. Niet elke
tegenslag heeft
ondersteuning nodig.
Waar het goed gaat,
moet het goed blijven.

Luister en sluit aan bij
de behoefte van de
jeugdige, de ouders en
het gezin. Weet waar
het gezin en de
jeugdigen heen willen
(het perspectief).

Neem de zorg niet uit
handen en geef niet op
iedere vraag het
antwoord.

Ouders/ jeugdigen zijn
niet alleen eigenaar
van de vraag of de
hulp, maar ook van de
oplossing!

Implementeer de vijf
basisfuncties in de
toegang/ goede
afstemming tussen
toegang, huisartsen en
gecertificeerde
instellingen.

Deel de signalen die
gezien geworden en de
zorgen die worden
ervaren.

De professional is een
tijdelijke passant en
onderdeel van een groter
geheel. De professional
sluit aan bij de omgeving
van het gezin en betrekt
relevante betrokkenen.

5. Voorkomen
Uithuisplaatsing

6. Uithuisplaatsen

Kom buiten bestaande
kaders en aanbod van
organisaties om, tot
ambulante alternatieven
die aansluiten bij de
transformatie.

Elke jeugdige woont in
een gezinsgerichte
woonvorm.

Samen zoeken we
naar ambulante
alternatieven die
aansluiten bij het gewone
leven.

We realiseren
kleinschalige
gezinsgerichte
woonvormen.

- Goede samenwerking
tussen alle betrokken
partijen
- Organiseer inkoopmodel
- Goed functionerende
Toegang met afstemming 3e verwijzers

- RIJM: Monitoren van
de voortgang
- Goed beheersingsmodel (lokaal &
regionaal)

Deze doelenboom wil beeldend richting en samenhang geven aan wat regio IJsselland voor de Jeugdhulp wil bereiken. Deze richting krijgt vorm via de regionale visie Jeugdhulp, de transformatie en het doorontwikkeld
inkoopmodel. Het uiteindelijke doel is het versterken van de eigen kracht van 1) de jongere en 2) van het zorgende en probleemoplossend vermogen van het gezin waartoe zhij behoort en sociale omgeving. We sluiten hiermee
aan op de doelen die in de Jeugdwet zijn opgenomen. Tegelijk kan deze doelenboom gebruikt worden als uitnodiging naar aanbieders om hier samen vorm aan te geven.
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