Overleg St. Jeugdteams en het Regionaal Netwerk nav de brief met de 5 prioriteiten en de
reactie
Aanwezig: An Theunissen en Lut Leijs (namens de St. jeugdteams), Jan Slappendel, Brigitte van
Egmond en Mariette Teunissen (namens het Regionaal Netwerk)
•
•

We moeten de zorg/ondersteuning integraler aanpakken. Vraagt dit niet om een integrale
verordening sociaal domein?
Wonen ligt buiten het domein van de St. Jeugdteams, maar de problematiek is wel
herkenbaar. Wonen is een opgave voor de komende jaren

Aansluiting 16-/17-jarige naar 18+
• De jeugdprofessionals krijgen een reminder op het moment dat de jongere 17.5 jaar wordt. Is
het perspectief voor 18+ geregeld? De reminder is nog maar kort in werking.
• Er zijn pilots in Zwijndrecht, Sliedrecht en Dordrecht. Medewerkers van de SDD zijn aanwezig
in het sociaal team. Er wordt gewerkt met de integrale vraagverheldering, ook voor 18-/18+.
De SDD is betrokken vanaf 17.5 jaar. De SDD houdt vast aan de formele lijnen. Pas als de
jongere 18 is, kan/wil de SDD iets doen.
• An geeft aan dat de verbinding tussen de St. Jeugdteams en de SDD beter is dan in het
begin. Er worden stappen gezet.
• In Dordrecht is er een nieuwe beleidsmedewerker (Elles van Kampen) voor het thema 18/18+. Mariette zal een afspraak regelen.
Fonds voor jongeren tussen die wal en schip dreigen te vallen
• Bij de gemeente is een dergelijk potje, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Volgens An
is geld niet zo zeer het probleem. Het gaat om een verandercultuur bij professionals. Zij
moeten over schotten heen kijken/buiten de systemen naar oplossingen kijken. Maar ze lopen
ook tegen systeemgrenzen aan.
• Ook het expertteam moet breder kijken. Is nu alleen vanuit jeugd geborgd. Ook de SDD moet
betrokken worden (pakt An op).
• De pot moet beheerd worden door mensen met kennis van zaken (geen ambtenaren).
Daarnaast moet het bekend zijn dat er zo’n pot is. We horen nu dat professionals niet weten
dat er een zorgpontonnier is.
• Het gaat niet om grote aantallen. Als je de pot gebruikt, moet er daarna geëvalueerd worden.
Wat leren we ervan? Moet het een structureel aanbod?
Budgetbewust werken
Als een kind van 12 uit huis geplaatst wordt en je verwacht dat dit tot het 18e jaar zal duren, weet je
dat dit flink wat geld gaat kosten. Kan dit geld niet op een andere manier besteed worden?
Zorgaanbod
• Welk zorgaanbod houden we in de lucht en wat niet meer? We moeten kijken waar we over 5
jaar willen staan (welk zorgaanbod moet er dan zijn) en daar moeten we naartoe werken. Dat
gesprek vindt nog niet echt plaats, volgens An. Nu zijn het aanbieders die beslissen wat ze
doen/niet doen. Deze beslissing moet bij de gemeenten liggen.
• Jongeren worden steeds doorgeplaatst. We moeten dit aankaarten, dit is niet acceptabel. De
politiek moet hier een beslissing over nemen.
• Er is een landelijk trends om de gesloten jeugdhulp af te bouwen. Dit komt niet terug in de
contracten. An wil meer kleinschalige voorzieningen, verspreid over de regio. Dan kan de
jongere naar dezelfde school en houdt contact met het netwerk.
• In HI Ambacht is een Parentshouse. Een van de ouders kan hiernaartoe. De kinderen hoeven
dan niet het huis uit.
Wachtlijsten
De Adviesraad heeft om de managementrapportages gevraagd, maar Dorrit Verkade van de
gemeente Dordrecht wil die niet geven. We hebben nu alleen een toelichting gekregen op de cijfers.
Voordat het vraagverhelderingsteam (VVT) er was, was de wachttijd 50 dagen. Bij de start van dit
team liep de wachttijd snel terug naar twee weken. Nu is de wachttijd weer opgelopen tot 50 dagen.
An herkent dit. In Stadspolders is het goed geland, maar de implementatie loopt nog. Het heeft meer
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tijd gekost dan ze aan de voorkant hebben bedacht. Verder waren het tijdelijke middelen. Er komen
steeds tijdelijke middelen voor nieuwe projecten. An geeft aan dat de Stichting hier strikter op moet
zijn (niet steeds met nieuwe projecten beginnen met tijdelijke middelen).
Het VVT-stuk krijgt de Stichting wel geborgd, maar er is onvoldoende capaciteit om daarna hulp te
leveren vanuit het jeugdteam. Er loopt nu een evaluatie. Omdat er 5 fte minder is, lopen de
wachttijden weer op.
Voorveld
De gemeente ziet de sociale wijkteams niet als voorveld. Wat doet het voorveld en wat het sociaal
team? Waar is preventie belegd: in het voorveld, de wijkteams en de aanbieders en de samenwerking
daartussen.
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