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BIJPRATEN OVER

•Regionaal transformatieplan Jeugdhulp

•Eerste evaluatie Jeugd- en gezinswerkers

•Overige ontwikkelingen



REGIONAAL TRANSFORMATIEPLAN
JEUGDHULP - STAND VAN ZAKEN

•Goedkeuring voor transformatieplan 2018-2022 door 

landelijke Stuurgroep zorglandschap

•Bijdrage uit transformatiefonds in December 2018 

toegekend: 3 jaar x 595.000 voor jeugdregio

Achterhoek

• Landelijk gepubliceerd zie link:

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuw

s/transformatieplannen-jeugdzorgregios-gepubliceerd

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/transformatieplannen-jeugdzorgregios-gepubliceerd


REGIONAAL TRANSFORMATIEPLAN
JEUGDHULP - STAND VAN ZAKEN

•Momenteel is meerjarig uitvoeringsplan in 

voorbereiding op regionaal niveau

•Prioriteit voor de actielijn: “Meer kinderen zo thuis

mogelijk laten opgroeien”

Actie 1: versterken specialistische ambulante

jeugdhulp

Actie 2: versterking van de pleegzorg



REGIONAAL TRANSFORMATIEPLAN
JEUGDHULP STAND VAN ZAKEN
Beoogde effecten Actie1:

een toename van het aantal kinderen dat bij (één van de) 

ouders opgroeit

Een toename van het aantal kinderen dat “zo gezin

mogelijk” opgroeit als bij (één van de) ouders niet kan

Vermindering van het aantal kinderen dat langdurig

verblijft in een residentiële voorziening

Vermindering van het aantal jeugdigen dat verblijft in 

gesloten jeugdhulp



REGIONAAL TRANSFORMATIEPLAN
JEUGDHULP - STAND VAN ZAKEN

Beoogde effecten Actie 2:

Een afname van het aantal breakdowns in de pleegzorg

Een afname van het aantal overplaatsingen van 

kinderen

Een toename van het aantal startende pleegouders dat

pleegouder blijft en een afname van het aantal

pleegouders die stoppen



REGIONAAL TRANSFORMATIEPLAN
JEUGDHULP - STAND VAN ZAKEN

• Per actie worden werkgroepen samengesteld uit

aanbieders en gemeenten met overige stakeholders

• Per werkgroep worden acties geformuleerd en uitgevoerd

om beoogde effecten te bereiken

• In uitvoeringsplan worden ook de andere actielijnen uit

transformatieplan uitgewerkt en voorzien van een planning

• Regionaal wordt gewerkt aan een transformatieplan Wmo

in lijn met transformatieplan jeugdhulp



EVALUATIE JEUGD- EN GEZINSWERKER

•Zelfevaluatie Buurtplein oktober-december 2018

•Analyse door gemeente gericht op:

– doelstellingen implementatieplan

– aandachtspunten op basis van evaluatie

– vervolg via opdracht taskforce sociaal domein en 

OGON Buurtplein 2019



DOELSTELLINGEN IMPLEMENTATIEPLAN
JEUGD- EN GEZINSWERKER
• Jeugdhulp is op laagdrempelige en herkenbare

manier beschikbaar - eenvoudige toegang

•Werkwijze draagt bij aan uitgangspunt 1 gezin, 1 

plan, 1 aanspreekpunt

•Duidelijkheid over wie regie voert

•Versnelling van de procesgang en besluitvorming is 

vereenvoudigd

CONCLUSIE: Deze doelstellingen zijn behaald!



AANDACHTSPUNTEN OP BASIS VAN 
DE EVALUATIE

•Het zelf bieden van ondersteuning door J-enG-

werker staat onder druk door hoge werkdruk en 

caseload

• Extra aandacht voor rolopvatting en bewustzijn van 

verschillende rollen; ondersteuning bieden vs 

regievoering

• Signaal aanbieders: soms te laat betrokken/ 

ingeschakeld



AANDACHTSPUNTEN OP BASIS VAN 
EVALUATIE
Doelstelling: “specialistische hulp waar echt nodig” 

uitkomst evaluatie: soms eerder ingezet op 

specialistische jeugdhulp door hoge

werdruk/caseload

Haaks op signaal aanbieders: te laat ingeschakeld

Deze tegenstelling moet nader onderzocht worden in 

gesprekken met het Buurtplein



CONCLUSIE EVALUATIE J&G-WERKER

•De functie is neergezet conform besluitvorming en 

afspraken met Buurtplein

•Meeste doelstellingen implementatieplan behaald

•Aandachtspunten voor verdere ontplooiing van de 

functie via OGON 2019 en taskforce SD

•We zijn met de werkwijze van de Jeugd- en 

gezinswerkers op de goede weg!



OVERIGE ONTWIKKELINGEN
JEUGDHULP

•Ervaringen regionale Jeugdbeschermingstafel

• Start regionale expertisetafel jeugdhulp

•Plannen voor Onderwijs-Jeugd agenda



V R A G E N
E N  

A F S L U I T I N G


