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Wat gaan we daarvoor doen?

Doorontwikkeling werkwijze 1G1P1R en Regie

Droom:  Optimaal gebruik van eigen kracht gezin en netwerk en bij inzet hulp wordt deze integraal ingezet met coördinatie van zorg (regie).

Wat gaan we daarvoor doen?
• Hiervoor wordt de werkwijze van het 1 gezin 1 plan 1 regisseur (1G1P1R) toegepast om samen met het gezin richting te bepalen, de lijn vast te houden en elkaar te kunnen aanspreken op gemaakte afspraken. De integrale werkwijze en coördinatie van zorg 

vraagt aan ouders om de regie te voeren hierover, waar nodig kunnen professionals dit ondersteunen of overnemen.
• We gaan investeren in een kwalitatieve verbetering van de implementatie van het 1G1P1R, waardoor het beter toepasbaar wordt en uniform wordt toegepast in de keten.
• Faciliteren van het gebruik van het 1G1P middels een digitaal systeem.
• Dit vraagt een cultuuromslag bij professionals en burgers waarbij het belangrijk is dat we investeren in de opleidingen van deze professionals en hun leren om niet te praten in hulpverleningstaal!

Mijlpalen 
31-12-2019: Rapportage  van de stand van zaken uitvoering van het implementatieplan in de verschillende gemeenten
Eerste kwartaal 2020: Werkwijze 1G1P1R wordt digitaal ondersteund voor burgers, gemeenten en partners. 

Doel 31-12-2022
De methodiek 1G1P1R is volledig geïmplementeerd door de gemeenten in Zuid-Limburg en wordt ook toegepast door de partners waar we mee samenwerken, ondersteund door een digitaal systeem.

Versterken Pleegzorg

Droom: Een kind dat niet thuis kan blijven wonen krijgt zoveel mogelijk een plek in een passend pleeggezin waar het zich optimaal kan ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?
• Er bestaan duidelijke afspraken over 1 gezin 1 plan 1 regisseur rondom pleegzorg. Alle betrokken partijen werken conform deze afspraken.
• Er is sprake van meer continuïteit in begeleiding door pleegzorgbegeleiders, voogden en vertrouwenspersonen.
• Er wordt met ipv over pleegkinderen gepraat. Zij voelen zich (bij het nemen van beslissingen) gehoord. 
• Bij werving van nieuwe pleeggezinnen maken zorgaanbieders en gemeenten gebruik van elkaars krachten. Potentiële pleegouders hebben een realistisch beeld van pleegzorg en pleegouder zijn.
• De regeling bijzondere kosten pleegzorg is een werkbare regeling.
• Er bestaat duidelijkheid over pleegzorg na 18 jaar (doorloop tot 21 jaar). Ook wordt er geïnvesteerd in een soepele overgang naar het zelfstandig worden. Hiervoor wordt een toekomstplan opgesteld.
• Pleegouders kunnen met hun vragen terecht bij andere pleegouders of (ex)pleegkinderen.
• Door inzet van de juiste maatregelen/ondersteuning wordt uitval geminimaliseerd.
• In geval van uitval wordt er naar zo min mogelijk veranderingen voor het pleegkind gestreefd. (Uitgangspunt: bij verhuizingen verhuist de pleegzorgwerker mee).
• Zorgaanbieders hebben zicht op uitval.
• Daarnaast wordt er voor Zuid-Limburg bekeken hoeveel extra verblijfsplekken in gezinsvorm (gezinshuizen en pleeggezinnen) er nodig zijn en wordt er geïnvesteerd in de werving hiervan.

Mijlpalen 
31-12-2019: Oorzaken break-ups in kaart gebracht
31-12-2019: Afspraken met pleegzorgaanbieders over bieden continuïteit in  pleeggezinnen en pleegzorgbegeleiding en beperken (gevolgen) van uitval
1-1-2020: Maatwerk in pleegzorg: Afspraken herijken voor deeltijd pleegzorg 

Doel 31-12-2022
• Stijging aandeel kinderen in pleeggezinnen t.o.v. totaal aantal kinderen in verblijf
• Minder uitval pleeggezinnen ten opzichte van 2018
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Samenwerking Gedwongen Kader

Droom: Steeds minder jeugdigen in Zuid-Limburg zijn aangewezen op gedwongen hulpverlening omdat de zelfredzaamheid van jeugdigen en de opvoedingskracht van gezinnen zijn versterkt. Waar 
tijdelijk deze hulp toch nog noodzakelijk is duurt die niet langer dan nodig is en draagt de hulp bij aan het versterken van zelfredzaamheid. Daartoe is de gedwongen hulpverlening een schakel in het 
hele stelsel van jeugdhulp en is er sprake van een doorgaande lijn zowel bij het opschalen naar de gedwongen hulpverlening als bij het afschalen na afloop van de maatregel.

Wat gaan we daarvoor doen?
• Investeren in een verbeterde samenwerking tussen gemeentelijke toegangen en GI’s, heldere werkprocessen, 1 gezin 1 plan 1 regisseur als leidend principe, doorgaande lijn bij opschalen en afschalen, en meer partnerschap tussen de drie GI’s onderling.
• Een andere verwervingswijze van de GI’s per 2019.
• Samen met de regio’s Midden- en Noord-Limburg  wordt een gezamenlijke subsidieregeling toegepast vanaf 2019 waarbij sturing op kwaliteit en transparantie het uitgangspunt is.
• We investeren in meer échte verbinding in de keten middels gezamenlijke studiedagen met ketenpartners zoals de RvdK, GI’s en het OM.

Mijlpalen 
1 mei 2019: uitvoering van het Transformatieplan GI’s wordt afgesloten: werkafspraken over vooraf afstemmen bepalingen en de samenwerking voor, tijdens en na de maatregel; noodzaak van verkorten doorlooptijden wordt onderkend
1 mei 2019: overeenstemming bereikt over een fair tarief 2020 
31 december 2019: overeenstemming bereikt over innovaties in het gedwongen kader
31 december 2019: meer uniformering van de gemeentelijke toegangen:

• uniforme toepassing van de werkafspraken met de GI’s door de 16 gemeentelijke toegangen;
• de gemeentelijke toegang speelt een actievere rol als poortwachter van de toegang tot het gedwongen kader en de in dat kader in te zetten bepalingen
• de gemeentelijke toegang bewaakt actief dat er tijdig voor het bereiken van de meerderjarigheid van een jongere sprake is van een toekomstplan

Doel 31-12-2022
• Regio zuid is niet langer de regio met relatief het hoogste aantal ondertoezichtstellingen in Nederland
• De doorlooptijden van de OTS (Onder toezichtstelling) dalen naar het gemiddeld niveau van de doorlooptijden elders in Limburg
• De inzet van jeugdhulp tijdens de maatregel is gedaald tot een gemiddeld Limburgs niveau
• De 18-/18+ problematiek vanuit het gedwongen kader is opgelost; in alle gevallen is er tijdig een toekomstplan opgesteld en uitgevoerd.
• De subsidieregeling jb/jr wordt zodanig toegepast dat gezonde goed functionerende GI’s in onze regio werkzaam zijn

Anders organiseren Verblijf

Droom: De focus ligt op ‘Thuis, tenzij’. Jeugdigen in verblijf hebben een gezinsvervangende setting in de buurt van hun eigen leefomgeving waar de hulp integraal naar hun toe komt die gericht is op 
het perspectief van de jeugdige.

Vanuit de in gezamenlijkheid tussen gemeenten en hulpaanbieders opgestelde ‘Visie op het residentiële zorglandschap Zuid-Limburg’ worden de volgende doelen gesteld:
• Jongeren kunnen zoveel mogelijk opgroeien en ontwikkelen in een gezinssituatie.
• Bij het uithuis plaatsen van een jongere gebeurt dit bij voorkeur in een vergelijkbare gezinssetting of een verblijfssetting waar de jeugdige kind kan zijn. De jeugdige verblijft zo kort mogelijk in de verblijfssetting en keert terug naar een gezinssituatie of heeft de 

basis meegekregen voor een goede zelfstandige start in de maatschappij.
• Het verblijf kent een buurtgericht/wijkgericht karakter waardoor het gewone leven van een jongere kan doorgaan. 
• Het verblijf is integraal vormgegeven, met hulp vanuit verschillende disciplines, die rondom de jongere georganiseerd wordt.

Wat gaan we daarvoor doen?
• Jaarlijks wordt een actieplan door de werkgroep residentieel opgesteld 
• Ambulant vervangend verblijfszorg wordt versterkt in de regio
• Het toekomstplan van de jeugdige wordt verplicht
• Het verblijf wordt anders ingekocht om het droombeeld te verwezenlijken met zorgvuldige onderbouwing van pilots en een business case.
• Mentoren worden gekoppeld aan jeugdige.

Mijlpalen 
31-12-2019: Uitgevoerde aanbesteding inkoop verblijf waarin mijlpalen en KPI’s benoemd staan voor doorontwikkeling verblijf.
Nieuwe contractering verblijf per 01-01-2020, gericht op realisatie van kleinschalige integrale verblijfsvormen in de buurt 

Doel 31-12-2022
• Er verblijven minder jeugdigen uit Zuid-Limburg  in verblijf t.o.v. 2018
• Van de jeugdigen in verblijf is het % jeugdigen in kleinschalige integrale verblijfsvormen, in de buurt groter dan in 2018.
• Meer jeugdigen gaan sneller terug naar huis t.o.v. 2018.
• Er zijn meer  gezinshuizen in de regio Zuid-Limburg t.o.v. 2018. 
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Doorontwikkeling Crisis

Droom: Zo min mogelijk kinderen in Zuid-Limburg komen in een crisissituatie terecht en als er toch een crisissituatie ontstaat kan het kind worden opgevangen in het sociale netwerk.

Wat gaan we daarvoor doen?
• Vanaf 2019 zal een vernieuwde crisishulpverlening  van start gaan waarbij aanbieders een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Kenmerkend hiervan zal zijn dat er 1 meldpunt is en dat er een integrale triage plaatsvindt op basis waarvan besloten wordt wat 

de beste aanpak van de crisissituatie is (ambulant en/of verblijf). De gekozen aanpak kan gelijk na de triage starten. Crisisverblijf mag maximaal een week duren. 
• Samenwerking met de regio’s Noord en Midden Limburg zal geïntensiveerd worden de komende jaren, om deze aanbieders die vaak bovenregionaal werken, een gezamenlijke sturing te kunnen bieden.
• Koppeling leggen tussen crisis en andere verblijfsvormen en ambulante hulp na de crisis

Mijlpalen
Per 1 juli 2020: Nieuwe integrale crisisdienst Jeugd (ICJ) realiseert voor 90% de doelstellingen:

• crisis binnen 24 uur gestabiliseerd
• crisisverblijf max. 1 week
• crisis ambulant: max 4 weken
• vervolghulp direct beschikbaar.

Doel 31-12-2022
• Er is 1 januari 2023 een uitgewerkt en geaccordeerd plan voor de inrichting en uitvoering van een integrale crisisdienst voor de hele provincie Zuid-Limburg die 1 juli 2023 van start kan gaan.
• Er is 1 januari 2023 een plan van aanpak voor de aansluiting tussen crisishulp voor jeugd (18-) en volwassenen (18+) voor heel Zuid-Limburg. Doel: crisisaanbod is beschikbaar ongeacht leeftijd en aard van de GGZ problematiek, niet leeftijdgrenzen en geldstromen 

zijn bepalend.
• 1 januari 2023 zijn de resultaten van een onderzoek bekend naar de mogelijke meerwaarde van verbinding ICJ met de WLZ- crisiszorg. Deze is op dit moment landelijk vorm gegeven binnen zes regio’s.

Samenwerking GGZ

Droom: De jeugd GGZ werkt integraal vanuit het perspectief van de jeugdige, waarbij de juiste hulp tijdig wordt ingezet om zware hulp zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?
De GGZ maakt in aantal een groot onderdeel uit van het jeugdhulpaanbod in Zuid-Limburg. Dit aandeel is groter in deze regio dan in andere regio’s. Gezien dit feit en het specifieke karakter van de GGZ is deze GGZ-lijn opgesteld om een aantal doelstellingen in samen-
werking met de GGZ instellingen te verwezenlijken en meer kennis en inzicht van de GGZ sector te krijgen. Deze doelstellingen zijn: snel de goede hulp inzetten, integraal werken en realiseren van verschuiving van zware naar lichte zorg.De GGZ-lijn gaat vervolgens in 
op de aanpak om deze doelstellingen te verwezenlijken en te monitoren m.b.v. een dashboard. De link met de andere sectoren wordt daarbij tevens bewaakt.

Mijlpalen
• Er wordt gewerkt met één unifom plan t.b.v. de jeugdige en het gezin.
• Er is een factsheet over de privacy van de jeugdige in de jeugd GGZ.
• De samenwerking met het voorliggend veld is versterkt.
• De jeugd GGZ werkt integraal door een gezamenlijke triage.
• Per 01-01-2020 er is een volledig operationeel HIC/IHT aanbod. 

Doel 31-12-2022
• Bij GGZ-problematiek komen jeugdigen bij passende ondersteuning wat we terug zien in minder doorverwijzingen vanuit jeugd GGZ t.o.v. 2018.
• Minder jeugdigen worden in de jeugd GGZ klinisch geholpen door een verschuiving naar ambulante jeugd GGZ t.o.v. 2018.
• Er is minder inzet van jeugd GGZ t.o.v. 2018, door preventieve inzet en samenwerking met huisartsen/praktijkondersteuners/toegang.
• Bij de jeugd GGZ aanbieders zijn de wachttijden voor jeugdigen conform de contractuele afspraken. 
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Samenwerking Onderwijs

Droom: Op weg naar een inclusieve samenleving met inclusiever onderwijs, gericht op preventie, thuisnabij vormgegeven in krachtige, energieke voorscholen en scholen (kindcentra) met voldoende 
ondersteuning vanuit jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, via intensieve inter-professionele samen¬werking: vindplaats wordt onze gezamenlijke werkplaats.

Voor de komende vier jaar ligt de focus dan op de verbinding tussen Onderwijs en Jeugdhulp door middel van:
• De basis op orde: versterking van de basisondersteuning op alle locaties.
• Onderwijs-zorgarrangementen collectief: doelgroeparrangementen in niveau 5, residentieel, instroom vanuit zorg naar onderwijs (bv MKD/KDC).
• Onderwijs-zorgarrangementen individueel.
• Het knooppunt is het instrument om de uitvoering van deze drie pijlers in verbinding tot stand te brengen.

Waar zien we dat aan?
• Elk jaar meer kinderen in het regulier onderwijs (als het kan) en alleen nog speciaal als het moet 
• Voor steeds meer kinderen wordt onderwijs thuisnabij gerealiseerd, tenzij het niet kan
• Geen thuiszitters meer, tenzij een te overziende periode overbrugd moet worden
• Van curatieve begeleiding en zorg naar preventief handelen aan de basis
• Elk kind krijgt de ondersteuning en hulp die het nodig heeft om zijn talenten te ontwikkelen, mee te doen en gezond en veilig op te groeien

Wat doen we daarvoor in het onderwijs (zichtbaar in Ondersteuningsplannen)?
• De basis op orde brengen. Versterken van de basisondersteuning door een gedifferentieerd en flexibel aanbod in scholen, rekening houdend met herijking regionaal spreidingsbeleid van (speciaal) onderwijs en lokale herschikking van onderwijs en kinderopvang in 

relatie tot krimp en verevening.
• Doelgroeparrangementen (collectief en individueel) realiseren samen met gemeenten.
• Van sectoraal naar intersectoraal switchen.
• Gevalideerde Schoolondersteuningsprofielen opstellen en uitvoeren.
• Sluitende keten: samenwerking, verbinding een doorlopende leerlijnen PO-VO-MBO realiseren via de doorontwikkeling van de knooppunten: vindplaats is werkplaats.
• Verdere gezamenlijke professionalisering faciliteren, gericht op versterking van de basisondersteuning in school.
• Terugplaating vanuit S(B)O naar BAO en van VSO naar VO realiseren en opschaling naar zorgniveau 5 verminderen.
• Instroom normaliseren samen met gemeenten en netwerkpartners.
• Zorgvuldig en planmatig ondersteuningsniveaus op school doorlopen en evalueren.
• In gesprek met elkaar kritische (zelf)evaluaties opstellen en leren van elkaar.

Wat doen we daarvoor bij gemeenten?
• Basisondersteuningsstructuur op orde brengen.
• Praten met jeugdigen en hun ouders in plaats van praten over: uitgangspunt is  eigen  regie. 
• Meebouwen aan de knooppunten en inzet van professionals borgen in de afspraken met onze partners, zoals Jeugdgezondheidszorg en Welzijnsorganisaties. 
• Professionals faciliteren  in het knooppunt, toegankelijk, ambulant, beschikbaar, inzetbaar, laagdrempelig en met bevoegdheden. Meer ruimte, minder regeldruk.
• Gespecialiseerde jeugdhulp dichtbij, present, toegankelijk, ambulant, beschikbaar, inzetbaar, laagdrem¬pelig en met bevoegdheden.
• Van individuele voorzieningen/arrangementen de inkoop verschuiven naar arrangementen met, in en voor de basisstructuur.
• Doelgroepenfinanciering, voor het opnieuw  organiseren van jeugdhulp, samen met scholen en passend onderwijs.
• Netwerken verbinden en pedagogische aanpak versterken met verbindingen tussen thuis, school en vrije tijd.
• Versterken van vroegsignalering.
• De sluitende keten invoeren, net als bij onderwijs.
• Leerlingenvervoer adaptief maken.
• (Onderwijs)huisvesting adaptief maken door reguliere scholen gereed te maken voor opvang leerlingen met special needs en scholen voor special needs te concentreren.

Mijlpalen
2019: Start doelgroeparrrangementen op 3-5 scholen
Per 1-1-2020 uitbreiding van het aantal scholen met doelgroeparrangementen (DOJ), te beginnen met de scholen voor speciaal onderwijs

Doel 31-12-2022
• eind 2022 inrichting van doelgroeparrangementen op ca. 35 scholen
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Doorontwikkeling Begeleiding

Droom: Begeleiding en ondersteuning aan gezinnen wordt zoveel als mogelijk geboden vanuit het sociale netwerk van het gezin of vanuit de algemene voorzieningen in de buurt. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• Investeren in doorontwikkeling inkoopwijze, toegang en sturing op begeleiding met als doel meer sturing op normaliseren en kwaliteit van geleverde zorg met inzicht in resultaten. Aanbieders worden gestuurd om meer samenwerking te zoeken met voorliggende 

voorzieningen en in/nabij de thuisomgeving begeleiding te bieden.

Mijlpalen
Per 01-01-2021: nieuwe verwervingsvorm voor begeleiding die optimaal stuurt op normaliseren

Doel 31-12-2022
Het aantal jeugdigen die begeleiding onder de jeugdwet ontvangen in ZL is gedaald ten opzichte van 2018

Transformatie Jeugdzorg Plus

Droom: We blijven investeren in alle jongeren, ook in de kwetsbare moeilijke doelgroep die een gesloten plaatsing nodig heeft.Het doel van een gesloten plaatsing is het stabiliseren van de jongere. 
Dit moet, in principe, zo kort mogelijk zijn met vervolg zorgaanbod intensief in hun eigen omgeving. Om weer in hun eigen omgeving te verblijven is onderwijs, woonruimte en passende zorgaanbod 
essentieel. 

Wat gaan we hiervoor doen?
• De gesloten jeugdzorg wordt tot en met 2019 ingekocht op schaal van landsdeel Zuid Nederland met ’s Hertogenbosch als centrumgemeente. 
• In 2018 en 2019 wordt opnieuw verkenning gedaan voor omvang schaalgrootte van inkoop van de gesloten jeugdzorg. 
• Meer grip op instroom en doorstroom: De instroom in de gesloten jeugdzorg blijft in Zuid-Limburg hoger dan in andere regio’s. Het is daarom van belang om meer grip te krijgen op zowel de instroom in de gesloten jeugdzorg maar ook op het afschalen naar andere 

zorg bij het aflopen van de gesloten machtiging. In 2018 is daarom, samen met ketenpartners, een analyse gemaakt met verbeter- en ontwikkelpunten. Deze punten richten zich o.a. op deskundigheidsbevordering van gemeentelijke toegang, regieschap, afspraken bij 
afsluiting van trajecten, inzet van instrumenten bij voornemen tot verzoek gesloten plaatsing, integrale samenwerking tussen  verschillende domeinen (bijv. onderwijs, zorg, wonen, inkomen) na gesloten plaatsing en een passend voorzieningen aanbod na gesloten 
plaatsing. De Jeugdzorgplus beter integreren in het regionale zorglandschap als onderdeel van keten is dus van essentieel belang waarbij dus mede gekeken dient te worden naar het effectiever inzetten c.q. voorkomen van jeugdzorgplus. 

• Ook gaan we in gesprek met aanbieders over op welke manier de voorwaardelijke machtiging meer aan de voorkant ingezet kan worden en schorsing aan de achterkant.

Mijlpalen
Per 1 januari 2020 worden nieuwe contracten met jeugdzorgplusaanbieders afgesloten

Doel 31-12-2022
• Het aantal jeugdigen die gesloten geplaatst worden in ZL is gedaald ten opzichte van 2018.
• In trajectduur wordt verkort door middel van het inzetten van intensieve ambulante hulpvormen voor de jeugdige en het systeem
• De inzet van Voorwaardelijke machtigingen neemt toe ten opzichte van 2018.
• Er is altijd Afstemming aan de voorkant en bij uitstroom tussen GI, gemeentelijke toegang en Jeugdzorgplusaanbieder.
• De zorg voor jeugdigen met behoeften op meerdere terreinen wordt beter in samenhang geleverd.


