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Alternatieven voor ambulante zorg

Thema

Jongeren met psychische problemen eerder
signaleren.

1. Inleiding
Jongeren zijn niet goed of pas laat in beeld bij de huisartsen en het sociaal team. Ook
bij het jongerenwerk is maar een beperkt deel van de jongeren in beeld. Als jongeren
uiteindelijk aankloppen dat doen ze dat vaak pas als er al sprake is van zware
psychische problematiek. We willen dat ze eerder in beeld komen, als de problematiek
nog niet te zeer verergerd is. Dit zodat de inzet van zware psychische zorg minder
vaak nodig is.
Het plan is om:
1. Sport- en culturele verenigingen een rol te geven in het signaleren van psychische
problemen bij jongeren.
2. Te zorgen dat de link maatschappelijke organisatie – coöperatie goed verankerd is,
zodat dat er ook daadwerkelijk vervolg aan deze signalen wordt gegeven.
2. Omschrijving voortgang
We hebben op 20 maart een bijeenkomst gehad met de sportverenigingen. Hierbij
waren vertegenwoordigers aanwezig van Jeugd-Punt, de Coöperatie, de gemeente en
de gymnastiek, korfbal, tennis, voetbal- en volleybalvereniging. We hebben een goed
gesprek gevoerd over wat men tegenkomt binnen de clubs, hoe men daar nu mee om
gaat en hoe men daarmee om zou willen gaan. En tegen welke zaken men aanloopt als
men meer willen doen met (ouders van) jongeren bij wie ze problemen signaleren. Alle
verenigingen gaven aan graag met het onderwerp aan de slag te willen omdat zij zich
realiseren dat er veel jongeren met problemen rondlopen en dat zij daar als club een
rol in hebben. Tegelijkertijd vinden ze het niet eenvoudig om hier handen en voeten
aan te geven. Tijdens deze avond hebben we in ieder geval geconcludeerd dat er
behoefte is aan scholing van vrijwilligers voor wat betreft de signalen waar je op moet
letten en hoe je daar vervolgens iets mee kan doen. Ook is er behoefte aan een
duidelijker stappenplan wanneer een trainer of coach iets signaleert. Welke stappen
kunnen er dan genomen worden binnen de club, maar ook daarbuiten. We hebben een
vervolgafspraak gemaakt voor 11 juni, waarbij het werkatelier dan met concrete
voorstellen zal komen om aan het trainen van vrijwilligers en het stappenplan
uitwerking te geven.
Naar aanleiding van de eerste avond hebben we ook contact gezocht met de
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buurtsportcoaches omdat zij ook een rol kunnen vervullen in het opvolgen van
signalen. Zij zijn de 2e bijeenkomst ook aangesloten.
Op 11 juni is de tweede bijeenkomst geweest met de sportverenigingen.
De buurtsportcoaches en de Scouting zijn daarbij aangesloten. Tijdens deze
bijeenkomst is afgesproken dat:






De Buurtsportcoaches stellen een aandachtsfunctionaris voor alle verenigingen
aan. Sjaak Termaten zal dit worden. Bij twijfel of vragen kan een trainer of
vertrouwenspersoon contact met hem opnemen. Zowel als het gaat om gedrag,
groepsdynamica als wanneer het gaat om vermoedens van huiselijke geweld. Er
is nauw contact tussen Sjaak, Jeugd-Punt en De Kleine Schans. Indien blijkt dat
de oplossing meer ligt in de mogelijkheden van Jeugd-Punt of De Kleine Schans
zal Sjaak de betreffende partij betrekken.
Bij de kickoff van het sport seizoen sluit Sjaak een half uur aan om een
toelichting te geven op zijn functie, op hoe je kan signaleren en wat de cijfers
zijn in Woudenberg. Dat zal zijn op 14 sept bij de volleybal en op 23 september
bij Longa. Sjaak of jonathan nemen met de overige verenigingen contact op om
de data af te spreken. Dit kan een jaarlijks terugkerende actie zijn.
Er is door Jeugd-Punt en de Kleine Schans een signaleringskaart ontworpen,
welke Sjaak kan uitdelen na de presentatie als reminder.

Vervolgacties:
Op thema de sportverenigingen uitnodigen. Thema armoede speelt eveneens, net als
‘bijzonder gedrag in een team’.
Kerken zijn benaderd en uitgenodigd voor een soortgelijke sessie. Het is nu even
afwachten of de kerken hier aan mee willen werken.
3. Relatie met andere thema’s/ontwikkeltafels
Hier ligt mogelijk een link met het werkatelier positieve gezondheid
De coöperatie is bezig om individuele gesprekken te voeren met de kerken. Input voor
deze gesprekken kan worden opgehaald bij het werkatelier.
4. Risico’s
Kerken zien geen nut of noodzaak.
5. Financiële gevolgen
Vooralsnog geen
6. Gevolgen voor de planning
Geen
7. Gevraagde besluiten
Geen
8. Bijlagen
Geen
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Alternatieven voor ambulante zorg
Alternatieven voor respijtzorg

1. Inleiding
Er is sprake van een toename van de vraag naar logeervoorzieningen voor jeugdigen.
Dit wordt vaak ingezet in combinatie met pleegzorg of ter voorkoming van
uithuisplaatsing. Ook zien we meer vraag naar logeervoorzieningen bij de
zorgboerderijen. Ter voorkoming van uithuisplaatsing of zwaardere zorg is de inzet van
logeer- of respijtzorg een goede ontwikkeling. Maar het is de vraag of andere vormen
van logeer- of respijtzorg, lees de inzet van maatschappelijke organisaties en
vrijwilligers, niet een goed alternatief voor de inzet van relatief dure zorg kan zijn.
1. Het opzetten van alternatieve vormen van logeer- en respijtzorg voor jeugdigen
2. Omschrijving voortgang
We hebben de afgelopen periode de cijfers in kaart gebracht. Over welke kinderen
hebben we het, om welke vormen van respijtzorg gaat het, welke kosten zijn hier nu
mee gemoeid. Hiervoor hebben we ook gesproken met leden van het sociaal team om
te horen wat hun ervaringen zijn.
We concluderen dat er met name op twee terreinen nog winst te behalen is. Een de
manier waarop indicaties worden afgeven en met name het vervolgtraject daarna.
Belangrijke aspecten hierbij zijn:
-

De lengte van de indicaties en het bespreekbaar maken van het afbouwen of
afschalen;
- Het traject dat gedurende de respijtzorg met het gezin wordt gevolgd om hun
draagkracht te versterken, zodat respijtzorg op den duur niet meer nodig is.
Het andere terrein is alternatieven voor respijtzorg. Die zijn er op dit moment nog niet
voldoende waardoor het inzetten van andere vormen dan de relatief dure zorg die nu
ingezet wordt niet mogelijk is. Of waardoor afschalen lastig is.
Eerst volgende acties: Het gesprek aangaan met teamleider van het ST om te kijken
hoe de manier van indiceren, het gesprek aangaan met ouders en het traject dat met
ouders doorlopen wordt, aangepast en verbeterd kan worden. En hoe dit ook door alle
ST-leden toegepast kan gaan worden.
Gesprek vond plaats op 9 mei met Ellen van der Vlist en Jan Hofstede (ST teamlid):
-

-

Er zijn aardig wat cliënten die lange trajecten afnemen, met name bij
zorgboerderijen. Dit lijkt deels samen te hangen met het commerciële belang
van de zorgboerderijen en deels met de manier waarop het ST indiceerde.
CDKS is met nieuwe beschikkingen meer alert op de tijdelijkheid van de
voorziening en het feit dat er vanaf het begin gewerkt moet worden aan het
vergroten van de draagkracht van het gezin, zodat respijtzorg weer afgebouwd
kan worden.
Er is winst te behalen in het strakker inzetten van de regiefunctie van het ST.
Strakker monitoren of de zorg geboden wordt en of het nog passend is. In
evaluatiegesprekken kan meer aandacht komen voor de vraag sluit deze
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-

-

voorziening nog aan op de vraag van zowel het kind als de ouders.
Er lijkt een maatschappelijke tendens dat iemand die een beperking heeft ook
altijd begeleiding nodig heeft. Terwijl dat geen feit is. in het werkatelier
normaliseren van gedrag wordt dit thema opgepakt.
Er is winst te behalen op het vinden en borgen van alternatieven, zoals
boerderijen of (vrijwilligers)baantjes. Een mogelijkheid is het gesprek aangaan
met buurtgezinnen om te kijken of zij vorm kunnen geven aan alternatieven.
Hun werkwijze is nu: als er een vraag is dan zoeken ze daar een steungezin bij.
Wij willen hen vragen of hun werkwijze ook kan zijn: als er een vraag is dan
gaan zij bij een campingeigenaar, agrariër, het dierenasiel, een sportvereniging
ed. te rade om te kijken of daar een vorm van respijtzorg te creëren is.

Op 23 mei 2019 is met Buurtgezinnen gesproken. We hebben besproken wat de rol en
mogelijkheden van Buurtgezinnen zijn in het bieden van een alternatief voor
zorgboerderijen. Zowel als het gaat om kinderen die al langere tijd bij boerderijen
lopen en waar een alternatief bespreekbaar is, als voor kinderen die ergens
ondergebracht moeten worden, wat niet per se een zorgboerderij hoeft te zijn.
Buurtgezinnen geeft aan dat we in het kader van de zoektocht rekening moeten
houden met:
-

Het vinden van een steungezin, de match is belangrijk
Vanuit het vraaggezin moet het goed voelen
Het steungezin moet niet overvraagt worden

Buurtgezinnen kan een rol spelen bij
Het zoeken van alternatieve plekken, waaronder ook boeren, campings en
andere mogelijkheden.
Het ondersteunen bij het matchingsproces
Het monitoren van de match
Er heeft in het voorjaar een gesprek met de gemeente en een aantal kerken
plaatsgevonden. Toen gaven de kerken aan behoefte te hebben aan een training
gesprekstechnieken/doorvragen. Als we een training/informatieavond voor deze groep
organiseren, zou Buurtgezinnen daar een rol in kunnen spelen.
-

De netwerkregisseur en buurtgezinnen gaan aan de slag met het vinden van
alternatieven/aanleggen van een ‘kaartenbak’ verder vorm te geven. Hierbij worden
Scherpenzeel en Renswoude ook meegenomen. Door het vertrek van de
netwerkregisseur en personele wisselingen bij de gemeente zijn hier verder nog geen
stappen in gezet.
3. Relatie met andere thema’s/ontwikkeltafels
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met het werkatelier dagbesteding dichtbij huis.
We constateerden dat er overlap zit in het feit dat je in beide gevallen vrijwilligers
zoekt. Het is dus goed om afstemming te blijven zoeken om niet allemaal los dezelfde
groepen te benaderen.
4. Risico’s
Ook hier blijft een risico de druk die er op het werkatelier ligt en de tijd die de leden in
het atelier kunnen investeren om tot resultaten te komen. Uit gesprekken met het ST
blijkt dat het niet eenvoudig zal zijn om huidige respijtzorgontvangers naar andere
vormen te bewegen. Onze inspanning leggen we vooralsnog dus ook bij het anders
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inrichten van nieuwe instroom.
Een aantal personen uit het werkatelier zijn om uiteenlopende redenen vertrokken. Dit
is een risico voor de continuïteit van het werkatelier. Dit wordt in de ALV van
november besproken.
5. Financiële gevolgen
Het is nu nog te vroeg om de financiële gevolgen in kaart te kunnen brengen.
6. Gevolgen voor de planning
Geen
7. Gevraagde besluiten
Geen
8. Bijlagen
Geen
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